AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

(ALT EMPORDÀ)

Exp. A110 04/2017
Ple extraordinari
CF/jr

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
EXTRA
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 9-03-2017
A la Casa Consistorial de Llançà, essent
ess
les dinou hores del dia nou de març
de dos mil disset, es reuneix l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a
l´objecte de celebrar sessió pública extraordinària.
Sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, assisteixen els regidors
i les regidores que a continuació s’indiquen:
Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Baez, Sra. Sònia Sarola i
Vilà, Sra. Sònia López i Mallol, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia
Barris i Roca, Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. Simon Calsina i Comorera,
Comorera Sra.
Anna Giralt i García, Sr. Claudio Grande i Hernández.
Assisteix com a Secretari, el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
L’Alcalde declara obert l’acte i tot seguit s’entra en l’ordre del dia.
1.- Lectura i aprovació, si escau, d’una
d’una acta anterior, de data 19 de gener
de 2017.
mana si es pot aprovar l’acta d’una
d’una sessió anterior, de data 19 de
L’Alcalde demana
gener de 2017,, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta de l’anterior Ple extraordinari
ordinari de data 19-1-2017,
sense esmenes.
2.- Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal de
l’exercici 2017.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen.
amen.
Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM,
ERC
llegint el
següent manifest:
“Des d’aquest Ple Municipal volem transmetre als regidors de govern i a la
societat llançanenca el nostre absolut
ab
rebuig i malestar davant la
a desestimació
de
de les nostres al.legacions el
el passat dimarts, durant la Sessió Informativa
referent al Ple Extraordinari sobre l’aprovació dels Pressupostos que avui
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estem celebrant, en la qual se’ns va informar des del govern la no acceptació
de les nostres al·legacions,
cions, per part del senyor Francesc Guisset, actual regidor
d’Hisenda i Coordinador institucional.
Per una banda, acusar a l’oposició de presentar al·legacions als Pressupostos
Municipals per “oportunisme polític” ens sembla un gest d’hostilitat impròpia
d’un
’un govern municipal, que els suggeriríem que fessin una profunda reflexió
sobre si aquest ha de ser l’estil i les formes amb les que pensen relacionar-se
relacionar
amb nosaltres. Nosaltres no tenim cap expectativa dipositada en el seu
mandat, però sí que creiem que pel bé del poble és cabdal mantenir una relació
basada en el mínim respecte i en la voluntat d’establir mínims comuns de
col·laboració, per al bé de totes i tots.
Insinuar que cap de les nostres 7 al·legacions no s’ajusten a l’article 170.2 de la
Llei Reguladora
guladora d’Hisendes Locals, sense especificar cap motiu ni matisar cap
de les contradiccions
ons de les que se’ns acusa, és un intent covard d’assentar un
precedent per al qual evitar qualsevol debat polític entre govern i oposició
d’aquest ajuntament. Fer-nos
Fer s creure que el debat polític és quelcom eludible o
indesitjable només pot voler dir dues coses: que s’és cínic o que s’és ignorant.
Com que l’actual govern de Llançà presidit pel Sr. Pere Vila i coordinat pel Sr.
Francesc Guisset ha decidit afrontar aquest
aquest Ple Municipal extraordinari sobre
els pressupostos de la forma més excloent possible, assumim a desgrat la seva
decisió i, en aquest sentit, en som conseqüents per tant abandonarem
abandon
física i
políticament aquesta sessió i no votarem. Bona tarda. “
AM, Sr. Guillem Cusí, Sr. Simon Calsina i
Els Regidors i la Regidora d’ERC-AM,
Sra. Anna Giralt, s’aixequen i marxen de la Sala d’Actes de l’Ajuntament.
L’Alcalde dóna les gràcies al Sr.
Sr Cusí.
Intervé el Regidor Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que varen
votar en contra l’aprovació inicial del pressupost perquè hi havia partides amb
què no estaven d’acord; no varen presentar al.legacions perquè “vist el que
s’ha vist” no valia la pena; i veient la resposta del Sr. Guisset donaran suport al
grup d’Esquerra Republicana i abandona també la sessió.
L’Alcalde dóna les gràcies al Sr. Grande,
Grande qui s’ha aixecat i ha marxat de la
Sala d’Actes. Seguidament l’Alcalde manifesta que el govern en el seu exercici
cal respondre malgrat que físicament els Regidors
Regido i la Regidora de l’oposició
no restin,, el que es farà és respondre per part del Sr.. Guisset i per part seva al
que s’ha dit avui i en tot cas, es votarà la proposta atès que no hi ha possibilitat
de rèplica per part de l’oposició, i no havent-hi
havent assumptes
ptes urgents, s’aixecarà la
sessió
El Sr. Francesc Guisset indica,
indica, com en la línia del que ha expressat l’Alcalde,
que lamenta la postura que ha adoptat l’oposició.
l’oposició. En primer lloc vol manifestar
que en cap moment s’ha parlat d’oportunisme polític, sinó d’oportunitat
oportunitat política,
que vol dir decisió política de la manera de fer les inversions,
ns, l’oposició creu
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que s’han de fer d’una manera, el govern creu que d’una altra,
altra, i això no entra
en cap dels motius d’impugnació que preveu l’article 170.2 de la LRHL.
En cap moment hi ha hagut hostilitat, s’han estudiat i valorat les al.legacions,
insisteix que no es podia enquadrar en cap motiu d’impugnació, entenen que
tampoc no han faltat al respecte, volien respondre als motius polítics de les
al.legacions i, al que s’ha dit pel Sr. Cusí, que havien d’especificar els motius
pels quals es desestimaven, creuen que és al revés, els motius pels quals
l’oposició havia de fonamentar quin eren els motius d’impugnació del
pressupost i no de la manera que ho han fet. Anirà una
una per una, per al que s’ha
ditt de covards en el manifest,
man
les tractarà una per una:
En la primera al.legació d’ERC, es deia que en cel
c Capítol
apítol 9 hi havia una puja
de 135.000 € envers al pressupost presentat el desembre.
desembre Ell govern entén que
aquesta al.legació
ció no té cap mena de transcendència impugnatòria, no és
pròpiament al.legació, es tracta d’una descripció del pressupost. Es parla que
no són inversions suficientment prioritàries i no diuen quines són prioritàries al
seu parer i indiquen que no està elaborat
elaborat sota els criteris de prudència.
L’Informe d’Intervenció diu que els pressupostos estan elaborats sota els
criteris de prudència. Es parla d’incomplir la Regla de la despesa però en el
mandat del Sr.. Cusí també s’incomplia en l’exercici 2016 i en la proposta
p
del
2017 també s’incomplia i això comporta elaborar
elabo ar el pla econòmic i financer, no
és un incompliment il·legal
legal ni és motiu
m tiu d’impugnació dels pressupostos
En el Capítol
apítol 9 d’ingressos i despeses, no es té en còmput per al compliment
de la Regla de la despesa, només de l’1 al 7, entenen que no és cap motiu
d’impugnació de pressupostos.
En la segona al.legació, diu que al Capítol 1 hi ha previsió d’augment
d’impostos de plusvàlues per import de 9.600 € respecte
e al pressupost de
desembre. ERC diu que no s’ajusta a la realitat. Aquesta previsió d’augment,
d’augment si
es compara amb coeficient en el total dels ingressos previstos de 9.576.300 €,
ve a representar el 0,1% amb la qual cosa és un increment petit i assumible per
al pressupost municipal de més de 9 M€.
M
Consta
onsta informa favorable
d’Intervenció i en la liquidació de pressupost de 2016 hi ha superàvit de
162.377,06 i es preveia
ia inicialment de 175.400 € acabant amb uns drets
reconegut de 962.275,77 € el que dóna aquest superàvit
àvit de 162.000 € per la
qual cosa, sii respecte a l’any 2016 és prudent estimar com a mínim que hi
haurà un increment de 9.500 €. La previsió d’enguany són 784.600 € i ara fa
poc es va passar una liquidació a data 20-2-2017
20 2017 on hi havia ja una liquidació
de l’impost de plusvàlua de 158.732,25 €. Tampoc aquest motiu entra dins els
motius d’impugnació del pressupost.
En l’al.legació tercera, es parla que hi ha una reducció substancial en el Capítol
1 de 39.000 €, és la rebaixa de sous polítics aprovada en el Ple d’aprovació del
cartipàs i es diu que és un Capítol que no recull totes les sessions plenàries
que es podrien fer en un any,
any, ho han de desmentir perquè el pressupost
contempla la possibilitat de fins a 12 Plens
lens i 12 Comissions Informatives;
Informatives també
es diu en l’al.legació que es qüestiona contractar
contractar el tècnic A2, que també es
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preveia en el pressupost fallit, sota la residència del Sr. Cusí, i qüestionen la
contractació de tres eventuals nous al 100% textualment diu que no procedeix
perquè no s’ajusta a la realitat dels treballadors i servidors
servidors públics. El govern
entenen que sí forma part de les necessitats de contractes eventuals nous per
necessitat del servei reforç de la Brigada en període d’estiu i per al tècnic A2 en
la sobrecàrrega de contractació pública i auxiliar de Secretaria; compleix
complei la Llei
i la taxa de reposició que marca la Llei i no crea cap plaça addicional a la
plantilla de treballadors; aquest A2 compleix la regulació legal pel que fa a
personal fix, i els laborals sobretot quan es tracta de reforçar durant el període
estival.
En l’al.legació quarta es qüestiona la inversió, per això diu que es tracta de
criteri d’oportunitat i decisió política, que els 70.000 € pressupostat per tot el
projecte de la Torre de l’Abat s’hauria de sotmetre a consulta popular i d’alguna
manera demanen
anen per quin motiu es destina quantitat de diners a edifici no
municipal. En el ple d’aprovació inicial es va dir que és la conservació i
manteniment de patrimoni arquitectònic i històric de Llançà i quant a les
inversions que es fan en edificis no municipals,
municipals, posa com a exemple altres fets
com el Quàsar, el pàrking del port preparant el solar, tots els diners destinats a
la Casa Martínez Lozano i pels quals es paga lloguers,
lloguers, com també a l’arxiu
municipal també s’hi varen fer millores i no són edificis municipals, no s’han
sotmès a consulta popular ni s’ha fet mai ni tampoc sota el mandat del Sr.
Sr Cusí,
per tant vol recordar-lili que aquell mandat el Sr.
Sr Guisset li va dir
di i aconsellar
vàries vegades i no es va fer cap
c
reglament
lament de participació ciutadana per fer
les consultes populars que ara demana.
En la cinquena, es qüestiona la inversió, res a veure amb motius d’impugnació,
dels 90.000 € a la fase de la sala polivalent.
polivalent No
o tenen coneixement del projecte,
no saben si cobriran les necessitats bàsiques i consideren que s’ha de sotmetre
a referèndum i demanen el canvi de destí d’aquesta partida per a necessitats
més bàsiques d’inversió. Sembla ser que no estan d’acord amb fer la sala
polivalent, no han contactat amb el Regidor d’Urbanisme
rbanisme o el d’Obres per
consultar el projecte redactat, ni coneixen les característiques bàsiques del
projecte però són temes d’execució del pressupost, no de la confecció ni de
l’elaboració. Demanen el canvi de destí però no tenen en compte els 130.000 €
en obres d’asfaltatge i 170.000 € en despeses d’urbanització de solar, entén
que l’al.legació no poden considerar-la
considerar la perquè no compleix requisits
d’impugnació del pressupost.
En la sisena, qüestionen
stionen els 120.000 € destinat com a Pla d’Inversions
d’Invers
al camí
del cementiri, 30.000 € per preparar el camí i 90.000 € per a la sala de vetlles.
Exigeixen que no es mantingui la partida de preparació de la sala de vetlles i sí
la del camí. És una qüestió d’oportunitat política, el govern considera
necessària
ria la sala de vetlles per a Llançà.
L
L’al.legació setena és ininteligible, diuen que no contempla cap partida
pressupostària que desenvolupi el Pla d’Inversions,
d’Inversions però totes les al.legacions
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volen impugnar el Pla d’Inversions, com és possible si han tractat
tracta la sala
polivalent, la sala de vetlles, etc.
Evidentment s’han estudiat però no tenen res a veure amb els motius
d’impugnació, són d’oportunitat i decisions polítiques que l’equip de govern està
sorprès que en l’anterior Ple el portaveu d’Esquerra deia que el pressupost era
un calc del seu i ara,, com heu vist, abandonen la sala i nii tan sols
s
han volgut
defensar aquest calc, que és difícil de veure quan ells mateixos han presentat
set al.legacions, veient discrepàncies que no han arribat a debatre per l’abandó
dels Regidors de l’oposició.
l’oposició
Fa ús de la paraula l’Alcalde manifestant que,
que, arribat aquest punt, mai és una
bona notícia que Regidors abandonin un Ple municipal per respecte al públic, al
poble i als altres Regidors i Regidores; el govern estava
estava fent una aprovació
definitiva d’un pressupost que varen construir ells i recorda que fins a tres
vegades el Sr. Cusí,, en l’anterior Ple, va dir que el pressupost era un calc, que
no és només la carcassa, fora de les inversions especificades pel Sr. Guisset,
G
a
més de la carcassa és calcat al que no va superar la votació inicial ni la qüestió
de confiança; que al seu entendre era més aviat una calca del que no va tirar
ti
endavant motiu pel qual no varen votar a favor, si aleshores no passaven el
tràmit aleshores
eshores tampoc no hauria de fer-ho;
fer ho; i altra vegada on deia que si eren
calcats havien de detallar el perquè.
Si en aquell Ple d’aprovació inicial deia tres vegades que era el seu pressupost,
si es presenten set al.legacions vol que retinguin la data, amb un pressupost
que hi ha centenars potser milers d’assentaments econòmics i només el govern
actual en varen tocar 8 de milers, ens hem de sentir que no han estat receptius,
potser
tser hauria de ser a la inversa. És
É el que volia dir-los. Potser
otser algú els dirà en
les properes hores, insisteix que és una mala notícia per al poble, en tot cas
suposa que les seves raons tindran. Ara s’ha de votar la proposta.
Amb set vots a favor, dels grups municipals de CiU
C i PSC-CP;
CP; i cap vot en
contra ni cap abstenció, s’aprova:
Redactat el Pressupost General per a l’exercici 2017 en la forma prevista al
Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
juntament amb la plantilla de personal.
El pressupost consta aprovat inicialment en sessió plenària ordinària de data 6
de febrer d’enguany,, i consta publicada l’exposició al públic per termini de 15
dies, en el BOP de data 10 de febrer de 2017, per tal que es puguin presentar
les reclamacions corresponents, amb un termini màxim de fins al dia 3 de març
d’enguany.
S’han presentat diverses al.legacions
al.legacions en data 2 de març d’enguany, mitjançant
registre d’entrada número 2313, per part d’ERC, que cap d’elles s’ajusta a
l’article 170.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals (TRLHL), on es
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disposa, que únicament, es podran presentar reclamacions contra el
pressupost, en els supòsits següents:
a) Per no haver-se
se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits
establerts per la Llei.
b) Per ometre el crèdit necessari pel compliment
compliment de les obligacions
exigibles a l’entitat local, en virtut del precepte legal o de qualsevol altre
títol legítim.
c) Per ser manifesta la insuficiència dels ingressos en relació a les
despeses pressupostades o bé d’aquests respecte a les necessitats per
les que estigui previst.
S’ha emès informe d’Intervenció en el sentit que consta en l’expedient.
Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació
obrant en l’expedient, ell Ple de l’Ajuntament
ACORDA:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pressupost de l’Ajuntament de
Llançà, del Casal del Pensionista, del Museu de l’Aquarel.la i del Patronat
d’Esports per a l’exercici 2017, en els mateixos termes de l’aprovació inicial.

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Denominació

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

Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Casal
Pensionista

Pressupost
Museu
Aquarel·la

Pressupost
Patronat
Esports

Deducció
Aportac.

PRESSUP.
GENERAL

5.221.400

5.221.400

55.000

55.000

1.880.900

3.000

500

1.515.000

71.400

59.500

1.884.400
160.700

-291.600

1.515.000

31.000

31.000

238.000

238.000

635.000

635.000

9.576.300

74.400

60.000

160.700

-291.600

9.579.800
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PRESSUPOST DE DESPESES

Denominació

I
II
III

Despeses
de
Personal
Despeses
de
béns corrents i
Interessos

Tranferències
IV corrents
Inversions
VI
Passius
IX financers
TOTALS

Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Casal
Pensionista

Pressupost
Museu
Aquarel·la

Pressupost
Patronat
Esports

Deducció
Aportac.

PRESSUP.
GENERAL

3.929.500

21.400

22.700

27.500

4.001.100

3.513.300

53.000

37.300

133.200

3.736.800

51.500

51.500

467.000

-291.600

175.400

905.000

905.000

710.000

710.000

9.576.300

74.400

60.000

160.700

-291.600

9.579.800

Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT la plantilla de personal de l’Ajuntament
de Llançà, del Casal del Pensionista, del Museu de l’Aquarel.la i del Patronat
d’Esports per a l’exercici 2.017, en els mateixos termes de l’aprovació inicial.

A) PLACES DE FUNCIONARIS
GRUP

PLACES

VACANTS

OBSERVACIONS

1. Funcionaris d'Habilitació Nacional
Secretari
Interventor

A1
A1

1
1

1

A1
A2
C1
C2
AG.PROF

1
2
5
9
1

1
2
4
1

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

3. Escala d'Administració Especial

1 nova creació
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3.1. Subescala Tècnica d'Administració Especial
3.1.2. Classe Tècnica Mitja
A2
Tècnics Mitjans

2

2

2

3.1.3. Classe Tècnica Auxiliar
Tècnics Auxiliars

C1

2

3.2. Subescala Serveis Especials
3.2.1. Places de Comeses Especials
Títulats Superiors
Tècnics Especialistes
Altres

A1
C1
AG.PROF

1
2

2

C1
C1
C2
C2

2
1
3
15

1

auxiliars

Una 66,67% jornada

3.2.2. Policia Local i els seus
Sotinspector
Sergent
Caporal
Agent

4

47

Total places funcionaris

B) PLACES DE LABORALS

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

GRUP

PLACES

VACANTS

A2
C1
C2
AG.PROF

2
6
12
30

1
2
4
24

OBSERVACIONS

50

Total places personal laboral

B) PLACES DE CONTRACTATS

2. Tècnics mitjans
4. Oficials i Auxiliars

5. Operaris
Total places personal contractat

Casal del Pensionista

GRUP

PLACES

DEDIC. %

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

1
2
1
8
1
4
3
1
4
1
26

100
100
100
100
100
100
100
100
50
100

OBSERVAC.

12 mesos
12 mesos
7 mesos +1 dia
3 mesos
2 mesos
6 dies
3 mesos
3,5 mesos
2 mesos
12 mesos
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B) PLACES
LACES DE LABORALS

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

GRUP

PLACES

VACANTS

OBSERVACIONS

Agrup.

1

1

100% jornada

OBSERVACIONS

1

Total places personal laboral

Museu de l’Aquarel.la
B) PLACES DE LABORALS

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

GRUP

PLACES

VACANTS

AG.PROF

1

1

100%jornada

1

Total places personal laboral

Patronat d’Esports
B) PLACES DE CONTRACTATS

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

GRUP

PLACES

DEDIC. %

C2

1

100%

OBSERVACIONS

12 mesos

1

Tercer.- PUBLICAR el Pressupost municipal per a l’exercici 2017, resumit a
nivell de Capítols,
s, així com la plantilla de personal, al Butlletí Oficial de la
Província de Girona i al Taulell de la Corporació municipal, de conformitat
conformit amb
l’article 169 del TRLHL.

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

(ALT EMPORDÀ)

I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca
aixeca la sessió a dos
quarts de vuit del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de
llegida i trobada conforme, signen les Regidores i els Regidors assistents amb
mi, el Secretari, que certifico.

