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Exp. A110 08/2016
Ple extraordinari
CF/jr

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 15-12
12-2016
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les deu hores del dia quinze
quin de desembre
de dos mil setze, 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
ntinuació s´indiquen:
Sr. Simon Calsina i Comorera, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia Barris i
Roca, Sr. Claudio Grande i Hernández, Sr. Pere Vila i Fulcarà, Sr. Joan Carles Mora
i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i Vilà i Sra. Sònia López i
Mallol.
Excusa la seva absència la Sra. Anna Giralt i García.
Assisteix com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
L’Alcalde declara obert l’acte i tot seguit proposa declarar la urgència de l’Únic punt
de l’ordre del dia.
Per unanimitat s’aprova la urgència de l’únic assumpte de l’ordre del dia,
dia que
segueix:
Aprovació de la qüestió de confiança vinculada a l’aprovació del pressupost de
la Corporació de Llançà per a l’exercici 2017.
Guillem Cusí i Batlle,
le, Alcalde de l’Ajuntament de Llançà, proposo al Ple de
l’ajuntament la següent qüestió de confiança vinculada a l’aprovació del Pressupost
municipal de 2017, en base al següents:
Antecedents de fet:
En data 12 de desembre de 2016 va ser debatuda en aquest
aque Ple la proposta
d’aprovació del Pressupost anual per al 2017 sense obtenir la majoria necessària per
a la seva aprovació.
Aquest assumpte, ja proposat al Ple i que no va obtenir el nombre necessari de vots
favorables, es torna a sotmetre a la seva consideració,
consideració, vinculant al mateix el
cessament automàtic de l’Alcalde pels següents
Motius:
La proposta de Pressupost per a l’exercici 2017 conté l’expressió xifrada de la
voluntat de tots els grups municipals que conformen l’equip de govern, atès que tots
han participat en condicions d’igualtat en la seva elaboració, incorporant-hi
incorporant la visió i
intenció política.
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La proposta de Pressupost per a l’exercici 2017 conté la resposta quantificada per
resoldre les necessitats i prioritats del nostre Ajuntament, necessitats
necessi
i prioritats del
nostre municipi.
Deixar Llançà sense pressupost equival a no donar resposta i satisfacció a les
necessitats i prioritats de la nostra gent.
Per obligació, però també per resposta política, no podem acceptar que un bloqueig
dels comptes municipals que afectaria el nostre ajuntament, la nosta vila i la nostra
gent.
Per tot això exposat i en virtut de l’establert per l’article 197 bis de la Llei Orgànica
8/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
ju
del
Règim Electoral General,
eneral, el que subscriu presenta la següent proposta de resolució:
Primer i únic. Aprovar
var el pressupost de Llançà per al 2017, conforme la proposta
propo
que es va portar al Ple del dia 12 de desembre, vinculant l’aprovació de la qüestió de
confiança, conforme l’establert en l’article 197 bis, 5, de la Llei orgànica 8/1999, de
21 d’abril, de modificació de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Règ
Electoral General; informant-los
informant los que, en cas de no atorgar aquesta confiança s’haurà
de presentar Moció de censura davant la Secretaria de l’Ajuntament de Llançà en el
termini màxim d’un mes. En cas contrari, s’entendrà atorgada la confiança.
L’Alcalde
e manifesta, en aquest sentit i abans de la intervenció dels diferents
portaveus, que dilluns
illuns es va celebrar el Ple Ordinari més important de l’any, el dels
pressupostos, i lògicament davant la situació de bloqueig polític que suposava la
seva no aprovació va optar per convocar
convocar aquesta qüestió de confiança, recolzat
r
pels companys de l’equip de govern.
govern
Malgrat haver passat escasses 48h és evident que la situació política ha canviat
aquests dies. Per una banda, la primera conseqüència
conseqüència que es va derivar del Ple
P de
dilluns, va ser la destitució dels dos regidors de govern, del grup municipal socialista,
que no van donar el seu suport als pressupostos,
p
com qualsevol altra persona hauria
fet en aquesta mateixa i difícil situació.
Tot i el nivell de més o menys discrepància que hagués pogut existir està clar que
la no votació favorable als pressupostos és un gest de falta de voluntat política per
defensar el govern que els
e necessita per treballar, i més
és encara quan estem parlant
d’aquest govern, i més
és encara quan s’ostenta
s’ostenta la pròpia regidoria d’Hisenda.
d’H
Per tant,
en aquest sentit creu que el que pot haver-se
haver se titllat com a mesura dràstica ha estat,
en el fons, el més responsable.
Els pressupostos són imprescindibles en qualsevol
qualse
exercici
xercici en la política. Són
S
els
pressupostos que malgrat ho varen negar els companys, al seu entendre es varen
elaborar conjuntament i consensuats, potser ho negaran altra vegada; es varen
treballar, i s’ajustaven a la realitat com va dir el Sr. Guisset.
Guisset. Els
E va informar la
Interventora favorablement
ablement en tots els sentits i eren més que correctes.
correctes Cada
Regidor va presentar la seva Àrea.
Àrea Les
es iniciatives que ells consideren bones, els
600.000 € en inversió que ajudarien a tots, no les podran tirar endavant, i moltes
mo
altres accions que els pressupost presentava, no entrarà en detall ja que dilluns
passat es va fer.
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Explica perquè és important votar favorablement a aquesta qüestió de confiança:
confiança
vostès, de manera respectable, tot seguit manifestaran la seva confiança o no cap a
mi, o cap a qualsevol dels membres del govern. I també és comprensible que no
votin a favor de la confiança; tampoc no demanem cap xec en blanc. No oblidin que
davant l’actual situació política en la que ens trobem estem plantejant una
un legislatura
amb govern de minoria. Saben que no és la situació més estable, però també que és
un escenari molt interessant per a la co-responsabilitat,
co
i estan encara més segurs i
des del
el primer dia de que aquest és el seu lloc. La co-respon
responsabilitat és una
premissa que els interessa a tots i els
els obliga a la valentia i la prudència de manera
equilibrada.
Per tant, ell que demano i fa una crida a tots els regidors del consistori,
independentment del grup polític que siguin,
siguin, és que assumeixin aquesta
aquest
responsabilitat
sabilitat derivada dels compromisos amb que varen
va n rebre el recolzament de
molts llançanencss i llançanenques, i que avui els
els permeten seure aquí.
Com a Alcalde de Llançà, demana a totes i tots els regidors d’aquest consistori que
votin favorablement aquesta qüestió de confiança, vinculada als pressupostos
municipals per a aquest 2017.
Obre el torn de paraula el Sr.
Sr Pere Vila,, del grup municipal de CiU, dient que un ha
d’intentar posar-se al costat o més bé en el lloc de l’altre. D després de més de 40
anys de democràcia a Llançà mai no ens havíem trobat en una situació com
aquesta, ell creu que és un fet inusual per
pe la forma com s’ha gestat, ell no s’ha
cansat de dir que estan a l’oposició des del 13 de juny de 2015,
2015 han fet d’oposició
quan era un tema que desconeixien i han hagut d’entendre que fer d’oposició no era
senzill. De
e ben segur en algunes qüestions han caigut en la temptació de fer
populisme, especialment per algunes decisions
ions inicials que varen prendre. Han
H mirat
de fer oposició de control, segurament vista pel govern com a gens constructiva,
fent-la
la perquè Llançà millorés. No
No ha fet com molta de la seva gent li demanava,
amb molta més acció i ell en moltes de les decisions
decisions ha cregut que s’havia de votar a
favor sense anar més lluny.
lluny Un
n que ha estat Alcalde 12 anys sap de la dificultat de
tirar endavant aquests acords i no ha de tendir al bloqueig sistemàtic; hi ha
desencontres amb temes nacionals i segurament en el futur
futur independentment
independe
del
govern que hi hagi. Ellll ja va dir en una entrevista a la pregunta si la relació entre
l’Alcalde de Llançà el Sr. Cusí i el Sr. Vila és nefasta, i ell va dir que no, al menys per
part seva no. Ambdós
mbdós fan política
polít
i és normal que tinguin punts de vista diferents,
que es discuteixin en els plenaris,
plenaris per visions diferents com ha d’anar el poble. Fora
F
d’aquí no s’han discutit mai, malgrat haver pujat el to. Sempre
empre ha estat dins els
marges típics d’un ple municipal. De plens municipals ell n’ha vist molts i a diferents
llocs, aquí el clima era normal, en d’altres a part de
e l’insult hi ha hagut amenaces. Vol
V
deixar clar que el que passi en el futur està a les mans de tots
tot i ara entrarà a valorar
el que des del seu grup veuen i el que ha passat les darreres 48 hores.
Ells varen intentar des del principi, acabades les eleccions formar govern, amb els
grups per teixir un pacte.
pacte Va
a contactar amb els diferents grups però cap dels tres
ningú no el va respondre, no va haver retorn i d’això es va queixar.
queixar Però en el Ple
que el varen escollir Alcalde el Sr. Cusí varen estar a l’alçada i no era fàcil com avui
no ho és per l’Alcalde; CiU va estar al govern durant 36 anys i el pacte era legítim,
sabien que no tenien possibilitats.
possibilitats Varen demanar la fórmula que ara es proposa.
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Aleshores
leshores tenien cinc regidors i podien governar en minoria, i l’oposició fer una
moció de censura; aquesta fórmula li consta que en el sí del partit socialista ho havia
proposat el Sr. Guisset. Ara un any i mig més tard, les circumstàncies
circumstàncies han canviat.
canviat
Se n’ha parlat molt, però a dia d’avui no hi ha res de res. Ellll mai no se n’ha amagat, i
des del primer moment que es va constituir el nou ajuntament, va intentar amb el
partit socialista trobar punts d’acord i sistemàticament se li ha dit que no. Era legítim
perquè foren els més votats.
votats El Sr. Guisset pot confirmar que en un any i mig per tres
vegades li ha dit que no, que les circumstàncies no estaven per formar un pacte i se
li deia que no. Per a informació de l’Alcalde, fa uns 15 dies se li va tornar a dir que no
en una reunió a Figueres,
Figueres, perquè no es donaven les condicions per fer un pacte i els
socialistes seguien en el govern. Si algú encara creu que és el Sr. Vila el culpable de
la situació actual,, repeteix que no. La setmana
se
passada,, dilluns a la Comissió
Informativa el Sr. Guisset va explicar el pressupost, i segons li consta el dimecres
següent va tenir una reunió amb l’Alcalde per parlar-ne
parlar ne i el dilluns següent en el Ple,
quan tot el poble sabia que passaria alguna cosa,
cosa, l’Alcalde manifesta en Ple que no
tenia coneixement però duia un paper de com havia de presentar la qüestió de
confiança escrita i deia que no ho sabia. L’Alcalde en tenia coneixement i que en un
Ple, el Regidor d’Hisenda que ha de propulsar el pressupost
pressupost digui que no ha
participat i no li han deixat participar i que s’absté en la votació, és un fet molt greu.
L’Alcalde
’Alcalde ho ha explicat i potser té certa raó però la decisió de l’endemà ho va
precipitar tot. Ell Sr. Guisset pensava que l’endemà en parlarien
parlarien però es troben amb
el comiat. La relació entre el Sr. Vila i el Sr. Guisset ha estat complicada amb el
temps, tot i que poden tenir punts de vista comuns per al poble. Ara hi ha un govern
minoritari de 4 persones i una oposició de 7 persones, Llançà amb
am 5.000 habitants,
prop de 10 milions de pressupost,
pressupost necessita el pressupost,, necessita estabilitat
política i un govern fort. El
El Sr. Vila vol dir que quan acabi la qüestió de confiança
iniciaran converses per formar un govern fort,, és el que toca a Llançà.
Llançà El Sr. Cusí
també pot iniciar-les,
les, és clar que sí, potser se’n surt. Repeteix que en casos com
avui s’ha de posar en la pell de l’altre, per a l’Alcalde avui no és un dia fàcil, però
aquesta situació no l’ha provocat CiU, potser hi ha ajudat, no ho nega, darrera la
seva persistència hi havia la voluntat de teixir un pacte que era legítim; tal i com ho
va ser ERC-AM, PSC-CP
CP i APL. Amb el major percentatge de vots que varen tenir,
totes les operacions són legítimes. Li diu al Sr. Cusí que després de 36 anys,
anys era
impossible que CiU tornés al govern.
govern Però
erò les darreres 48 hores ho han precipitat i
les decisions de l’acció política.
política L’Alcalde
’Alcalde pot tenir raons per no haver retirat el punt
de l’ordre del dia quan sabia que no el guanyaria, primer error; o unilateralment
sense comunicar-ho
ho als Regidors, expulsar-los.
expulsar los. Forma part de les competències de
l’Alcalde, estava legitimat per fer-ho,
fer ho, de la mateixa manera que l’Alcalde demana ara
que siguin conseqüents, li manifesta que el vot de CiU serà negatiu, ho sabien
sa
des
de dilluns, el pressupost normalment mai té el vot favorable de l’oposició, com
sempre feia el Sr. Cusí des de l’oposició.
Continua dient que si dilluns sabia que no tenia el pressupost, tampoc no el va
trucar, i segurament li hagués dit que no,
no però no va fer el gest.. La
L relació entre els
dos no ha estat bona, però sempre en marges polítics, torna a reiterar que si algú es
pensa que tot el dia estan a sang i fetge no és cert i és comprovable. Aquesta
situació desembocarà amb el seu vot contrari i si el partit socialista s’absté o vota en
contra, si es dóna l’escenari previsible en les properes setmanes potser s’intensifica
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la voluntat de diferents partits per teixir un acord, és el que pot dir, el seu discurs
potser ja l’esperava el Sr. Cusí.
Intervé
tervé el Sr. Francesc Guisset,
Guisset, del grup municipal socialista, dient que quan un
alcalde se sotmet a un qüestió de confiança i en aquest cas vinculada al pressupost,
és per obtenir la confiança dels Regidors.
Regidors
Tal com va informar al Ple del
de passat dilluns, el motiu principal pel qual el PSC-PM
PSC
es va abstenir en l’acord per l’aprovació
l
del pressupost,, era perquè no hi havia hagut
diàleg, ni consens per la seva elaboració i confecció; l’Alcalde ha dit que sí però per
part seva la seva intervenció ha estat nul.la
nul.la per una voluntat clara d’arraconar-lo en
el seu càrrec de Regidor d’Hisenda. Era necessari i en particular, en matèria
d’aplicació de la despesa i inversions, més quan la quantia d’aquestes ascendeix a
un total de 624.000 euros, amb la concertació d’un préstec de 500.000 euros.
Entenien que,, com ha dit el Sr. Vila, calia també compartir-ho
compartir ho amb l’oposició i a la
ciutadania, al poble de LLançà a efectes de determinar quins projectes
pr
eren més
engrescadors o prioritaris ja que formava part del nostres respectius
respe
programes
electorals. Ell no entrarà en la baralla sí eren consensuat o no, en definitiva, en la
línia del que s’ha exposat avui, el que va passat en el Ple de dilluns, s’esperava un
apropament o diàleg algun tipus de convocatòria per part de l’Alcaldia,
l’Alca
a efectes
d’intentar redreçar la situació del dia d’avui.
No obstant això, ell i la Sra. Barris varen treballar l’endemà dimarts a partir de les 9
esperant alguna conversa o convocatòria, se’ls va convocar
car per al Ple d’avui i més
tard
ard un funcionari els notifica la destitució fulminant i sense preavís com a Regidors
de Govern, sense rebre cap mena d’explicació per part del Sr. Alcalde en persona.
Ni tan sols fos ell mateix, qui cridant-los
cridant los al seu despatx, els ho notifiqués
personalment,, només varen tenir temps de donar
d
quatre instruccions, signar
propostes, i marxar amb la caixa d’efectes personals. Creu que qualsevol dirigent
polític, amb un mínim de seny, sentit comú, i sentit de govern, l’Alcalde fa just el
contrari, és a dir, tractar
tar d’arribar a acords i enteses, sotmetre la qüestió de
confiança, i en cas de no superar-la,
superar la, després sol·licitar la dimissió dels dissidents, i
en cas de negativa o resistència a entregar el càrrec o cartera,
cartera procedir a la seva
destitució.
isset és el portaveu, creu que la Sra.
a. Sílvia Barris dirà unes
Tot i que el Sr. Guisset
paraules ja que per part de l’Alcalde
l’Al
varen rebre un tracte degradant
gradant i humiliant. La
Sílvia
ílvia que us ha cobert a tots els Regidors i Regidores quan deien
d
que no podien
assistir per “qüestions
estions personals” i llavors
llavor apareixien les coses
es que apareixien pel
facebook que ens deixava a tots ben retratats. Era i és la persona que atenia amb
afecte i cordialitat a tots els ciutadans, passant al govern insistentment les queixes
per tal de gestionar-les,, que el ciutadà sentís que l’Ajuntament estava al seu costat,
costat
havent de donar moltes vegades
vega
la cara davant del ciutadà quan les queixes no
s’atenien o es demoraven.
demoraven
El Sr. Guisset creu que no se’l mereixia aquest tracte, l’Alcalde sap que l’ha ajudat
aju
tot el que ha pogut, donant-l
donant i consells així com va ajudar les Regidories tot el que
va poder en les respectives àrees i dient les coses que creia correctes o no ho eren;
i al final havien d’atendre al ciutadà per fer-se
se càrrec de les queixes de la gent, les
coses s’anaven deteriorant perquè l’Alcalde,, malgrat haver rebut el consell del Sr.
S
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Guisset, no els havia atès i havien perdut
perdu la confiança per solucionar la papereta al
ciutadà i fins i tot al funcionari
funcionar queixós perquè ja no es volien nii tan sols reunir amb
l’Alcalde; pot constatar--ho amb representants dels sectors econòmics,
econòmics de l’oci
nocturn, associacions, diversos col·lectius, i als propis delegats sindicals del
personal d’aquest Ajuntament de Llançà.
El Sr. Guisset pregunta a I’Alcalde el perquè d’aquesta
aquesta represàlia.
represàlia Com a càstig, per
haver-se abstingut al votar el Pressupost quan feia una setmana que li varem dir
personalment a l’Alcalde,
l’Alcalde, que s’abstindrien i possiblement la Sra. Barris també.
Vol recordar a la ciutadania de Llançà, que com a socis del govern, varen ser els
únics que varem guardar silenci davant la opinió
opinió pública de les discrepàncies cada
més aguditzades i més nombroses.
nombrose Res a la premsa ni al facebook,
facebook fins l’últim
moment. Recorda que,, primer va ser APL apartant-se
se d’una decisió atronadora del
Sr. Alcalde sobre un acord d’un local,
local de la qual no estaven informats que ens varem
assabentar pel facebook;
book; i després va revocar. El Sr. Grande no va suportar-ho
suportar
i ho
va publicat en xarxa social.
cial. Els socialistes mai ho varen fer i aquesta
questa és la prova de
la lleialtat al govern que l’Alcalde
l’Alca
presideix.
Afegeix el Sr. Guisset que després
d
l’Alcalde va donar les unilateral i sorprenents
desqualificacions a la premsa mentre la Sílvia i ell, estaven treballant als nostres
despatxos,, fins que ens varen
vare notificar la destitució,
stitució, i ens en vàrem assabentar per la
premsa, que
e el Sr. Alcalde havia convocat, per desqualificar-nos
desqualificar
i destituir-nos.
S’exclama de com criticaven la prepotència de governs anteriors
Aquest tracte, ara exterioritzat de
d manera manifesta i notòria pel Sr. Alcalde i pel seu
equip d’ERC és el que hem hagut de patir
patir durant aquests darrers temps,
temps en especial
ho ha patit el grup socialista i el grup d’APL.
Per aquest motiu també
ambé demana coherència
coh
en el vot en aquesst punt de l’ordre del
dia que no només és l’aprovació d’uns pressupostos municipals, però com bé ha dit
l’Alcalde, com també ho és la capacitat de gestió del pressupostos municipals per
part d’un govern en minoria en cas que prosperi.
prosp
Com a represàlia, davant la situació actual, ara troba que estan patint l’escarni públic
per no haver fet el que volia l’Alcalde.
l’
S’estan
’estan llençant calumnies i injúries cap a la
seva persona i la de la Sílvia Barris, amb una complicada situació personal.
persona Varen
entrar en política per treballar i no per veure’s en una situació tan lamentable.
Per aquest motiu, creuen
en en que és d’un cinisme terrible que l’Alcalde avui demani
la qüestió de confiança, quan se senten tan menyspreats i menystinguts en 48
hores.
Tanmateix l’Alcalde
Alcalde que s’ha emplenat la boca de la necessitat de consens i de
d falta
de voluntat política, no s’hagi dignat a trucar-los
trucar os en aquest termini de 48 hores,
tampoc no digui que va perdre
perd el seu número de telèfon com li deia al Sr. Pere Vila.
Pregunta a l’Alcalde amb qui ha tingut el diàleg per aprovar el pressupost o li donin
la confiança. Ell Sr. Guisset li respon que ha estat amb la premsa, va convocar-los
per dir tot un seguit de bertranades,
be
i sap que tot el que ha ditt no és veritat. L’Alcalde
L
l’ha acusat o insinuat, quant a l’auditoria, quan sabia perfectament que el Sr. Guisset
estava treballant amb
mb les bases per contractar una auditoria
auditoria. Ell mateix l’havia
informat que s’ha reunit amb un representant d’una auditoria molt famosa que
treballa pels ajuntaments més importants de Catalunya, reconeix que hi havia dos
pressupostos i dues propostes,
propostes dels socialistes i d’esquerra, de fer auditories però
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varen buscar consens per una proposta però el Sr. Guisset va treballar en la
redacció d’unes bases.
Si hi ha dubte del crèdit,
it, només cal comprovar el pendrive o comprovar la terminal
del seu
eu ordinador a l’Ajuntament.
l’Ajuntament Ell Sr. Secretari pot aixecar acta del seu contingut i
certificar que hi ha material documental suficient per la confecció d’unes bases per la
contractació d’una Auditoria externa.
Tampoc va dir el motiu real pel qual la Auditoria no s’havia
s’ha
pogut fer per aquest any.
any
Era que s’havia exhaurit la partida pressupostada;
pressupostada; i a sobre, i pel propi Alcalde
s’havia ordenat pagaments de 9.000 € per un programa de nòmines, i de 2.500 € per
a una prova pericial, interessada pel propi
propi Alcalde, i en relació a un expedient
e
de
Responsabilitat Patrimonial
nial pendent de resoldre per part de l’Ajuntament. Aquest és
el motiu haver exhaurit la partida i per aquest motiu, en el pressupost
ressupost 2017,
201 està
prevista aquesta partida per fer l’Auditoria, hi haurà crèdit inicial per fer-la
fer , perquè si
el pressupost 2016, acaba prorrogant-se hi haurà partida per fer-la
fer el 2017 per tant
entén que no hi ha existit voluntat de bloqueig per part del regidor socialista.
El Sr. Guisset continua manifestant que es va dir que es podrien haver detectat
irregularitats. Aquesta
questa manifestació
ma estació temerària ha compromès al personal funcionari
de l’ajuntament i com dirà la Sra. Barris, el grup socialista vol agrair el suport rebut
per part del personal, els bons
ons consell i la seva bona feina en tot moment.
mome
No li
consta que per part de l’Alcalde
l’Alcald hagi comunicat dites irregularitats
rregularitats a la
l nostra
Interventora Municipal, que amb la seva professionalitat
professionalitat i imparcialitat no hagués
deixar passar cap irregularitat econòmica ni per part d’ella ni seva.
s
Si l’ajuntament
acaba en tribunals qui declararà
d
davant el Jutge és l’Alcalde, el Sr. Guisset i la
Interventora. No els consta que hagi fet cap salvetat
salve
en els informes que anualment
dirigeixen a la Sindicatura de Comptes
Comptes i al Tribunal de Cuentas.
Cuentas L’ajuntament està
hipervigilat. Afegeix que si
s suposadament per culpa seva,
eva, com a Regidor d’Hisenda,
si realment
ent havia fet deixadesa de les seves
s
funcions, per què l’ha
l
tingut un any,
cobrant, si realment no estava fent res,
res si havia endarrerit l’auditoria, pregunta a
l’Alcalde perquè no l’havia
’havia cessat abans, i perquè el cessa ara com a represàlia
només, amb motiu
otiu de la seva
s
abstenció als Pressupostos, si ha comès irregularitats
perquè no ha anat al denunciar-lo
denunciar a la Fiscalia anticorrupció o al Jutjat de Guàrdia, o
perquè no li ha fet arribar les irregularitats
irr
comeses.
L’Argument més roí, míser que afegeix és que li he donat com a suposades excuses
de nen petit que havia perdut la Ipad. El Sr. Guisset li mostra la denúncia presentada
davant els Mossos d’Esquadra per sostracció.
sos
Explica que quan estava treballant a
l’Ajuntament amb una Regidora en la confecció del ROM i per un problema de porta
que no tancava bé, entre pujades i baixades li varen
var
robar el maletí
ma
professional i
documentació judicial que hi havia a més de l’IPAD, fet que li va provocar el trasbals
i angoixa que va haver de passar
pa
aquells dies. Els MMEE, i ell com a advocat no fa
denuncies falses, encara no l’han localitzat
loc
tenen el número de sèrie de l’Ipad, la
Sra.
a. Giralt ho sabia preguntant-li
preguntant li com estava i en aquell moment estava
est
en
Comissaria dels MEE i està pendent de recuperar-lo.
recuperar
Després l’Alcalde parla d’amants,
d’amants, nocturnitat, estratagemes, rumors, ... és tant llarga
la llista de disbarats però que ja farà entrega per fascicles. Vol concloure com
c
deia
Sòcrates un filòsof grecc: “quan el debat està perdut, la calumnia és l’arma del
perdedor”. Si tota
ta la seva defensa dels Pressupostos de 2017, s’ha basat en la
desqualificació injuriosa i calumniosa dels Regidors als quals en el dia d’avui, els
e
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demana la confiança,, és molt esperpèntic a més de cinisme. És curiós que vulgui
seguir com a Alcalde en minoria, en lloc d’intentar convèncer, d’intentar teixir
complicitats, ja anuncia que se li farà una moció de censura,
censura ja dona per acabat el
govern; amb tot el cúmul de despropòsits el Sr. Alcalde ha superat els corredors
olímpics, pel que ha realitzat i protagonitzat en un temps record de 48 hores, està
demostrant que és evident que no es té confiança ni en el govern en minoria que li
queda, ni en l’alcalde mateix.
El seu grup socialista
alista vol lamentar que s’hagi portatt aquesta situació
d’excepcionalitat política a Llançà, a l’Alcalde li ha anat bé perquè ha estat
degudament amenitzada mitjançant la convocatòria dels mitjans de comunicació,
estant passant vergony
ergonya arreu de Catalunya, un vergonyós
ós ressó d’un poble
meravellós com el de Llançà. I pregunta amb l’únic propòsit,, fa un mes que li ha dit
que no estava d’acord amb els pressupostos, que l’està arraconant, una setmana
abans de la Comissió Informativa no es veia en cor de defensar
defensar el contingut, li va dir
el dimecres que es va desplaçar expressament des de Barcelona, volia dir-li
dir cara a
cara i el Sr. Grande pot dir-ho;
dir ho; va demanar a l’Alcalde que no els fes passar aquesta
vergonya i l’Alcalde va respondre que ho provaria, que no es convocaria...
convocaria Dilluns a
l’ajuntament, va demanar a la Sra. Barris i va confirmar que no es retirava res, i no
va rebre cap trucada de l’Alcalde. Li demana quin interès té seguir com a Alcalde de
Llançà, al capdavant del govern. El Sr.
S Guisset li avança com
m a resposta que passar
com un màrtir i culpabilitzar
culpabilitza tothom especialment el grup socialista del seu fracàs;
que el podia haver evitat però no s’ha
ha esmerçat ni un minut del seu temps, per
intentar redreçar el pacte de govern. Li pregunta perquè, li diu que
qu per tal de no
admetre públicament, el que ja és un clam al poble, que vostè mai ha estat a l’altura
del càrrec que ha tingut l’honor d’ocupar un 1 any i mig. La pregunta és qui ha
enganyat a qui, el Sr. Guisset havia donat a l’Alcalde tota la confiança, ja en sessió
d’investidura, varen col.locar el legítim guanyador de les eleccions municipals a
l’oposició perquè el grup socialista
soci
va apostar pel Sr.. Cusí, qui va manifestar estar
capacitat per ser Alcalde que ho faria amb consens exercint
exe cint un lideratge, de
d manera
coordinada, a més varen apostar pel Sr. Cusí per 4 anys, el pacte de govern era per
4 anys.
Per tant, la qüestió d’avui ja no és només una simple qüestió de confiança, sinó
d’autoconfiança, doncs la pregunta no és només si es dona la confiança a l’Alcalde
en l’aprovació dels Pressupostos, sinó si el Sr. Cusí es considera en prou confiança
per seguir com Alcalde al
al capdavant d’aquest Ajuntament, afegeix que és una
pregunta retòrica que és respon per sí mateixa,, només cal veure quin han estat els
seus
eus propis actes i manifestacions davant l’opinió pública.
Cedeix la paraula
araula a la Sra. Barris per al.lusions
al.l
a la seva persona.
La Sra. Sílvia Barris manifesta que desprès del que ha ben expressat el Sr. Guisset,
queda molt clara la nostra posició i el perquè de tot plegat.
Davant la situació actuall en la que el mateix alcalde els
els ha fet fora, repeteix que els
ha fet fora sense ni tan sols tenir el valor de dir-los-ho
dir
ho a la cara, com ha dit el Sr.
Guisset com comprendran és molt difícil donar confiança a un fet tan surrealista com
aquest.
Només es pregunta qui l’ha pogut assessorar tan malament perquè pitjor no es podia
haver fet, només que hagués retirat el punt de l’ordre del dia ja n’hi havia prou. Però
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bé, ha estat la seva i és una decisió política, aquesta n’és una. Tot és política però
també som persones, sii mirem declaracions de l’Alcalde, es podem trobar
trob que vostè
mateix va dir en mitjans de comunicació a l’inici del pentapartit que hi ha d’haver el
màxim consens entre tots els grups per fer inversions,
inversions, per treballar conjuntament,
que
e li hauria agradat manar amb sis persones de la seva confiança que no haurien
d’estar
tar consultant permanentment què s’ha de fer, està publicat en diaris.
diaris Es clar que
li demanaven, però no el què, si no que ho exposaven a la resta companys de
govern, el que es diu treballar en equip. Inicialment es va fer, però malauradament
m
al
final aquí si que no hem
em estat correspostos. També pregunta
pregu
que li agradaria saber
qui li treballarà ara per donar la cara i cobrircobrir li les espatlles a tots aquests actes que
hi hauria d’haver anat com alcalde
alcald que és,
s, o hauria d’haver estat, de tots els
llançanencs.
anencs. Per que si una cosa té és ser
s molt treballadora
dora i he fet, més o menys
acertadament, la seva
eva feina, això si, invertint-hi
invertint totes les hores
res del dia perquè ella si
que ha treballat pel poble. I no m’ho pot negar perquè se l’ha esperat a molt llocs i no
hi ha assistit, assistint ella mateixa a diversos actes en un sol dia i a corre-cuita,
corre
en
definitiva, donar la cara per els altres. I que jo sàpiga, queixar-se
queixar se no s’ha queixat mai,
mai
al contrari li he demanat explicacions i es reserva per ella
a les respostes que li han
donat.
De vegades se li criticava que no s’havien de ficar en les àrees dels altres, ella no
veia
ia com una intromissió, sempre són millors 4 ulls que 2, es diu treballar en equip.
De tot el que ha passat, el que més lamenta
lament és la imatge que s’ha donat al poble i el
fet de malgastar el temps en aquesta pel.lícula que sembla de ciència ficció i no
d’estar treballar per Llançà.
Llançà Éss com una baralla per veure qui es queda amb el
poder, que en definitiva és el poble qui paga els seus sous per treballar.
treballar
Conclou agraint a tot el personal de l’Ajuntament el suport, potser amb alguna
discrepància, però sempre amb la seva ajuda i professionalitat que ens han mostrat
en tot moment.
Intervé l’Alcalde dient que la rèplica serà breu, aquí tothom ha donat la seva opinió,
se seguiran donant
ant com ha dit el Sr. Guisset que traurà temes per fascicles i els
anirà llegint; a la Sra. Barris li diu que el fet que cadascú s’ocupés
s’ocup
de les seves
àrees, ell no ho va dir i que revisi els correus electrònics interns del govern; al Sr.
Guisset li diu que
e sap que tots els mals els ha comès ell com a persona i com a
Alcalde de Llançà, i els membres d’ERC, i que el discurs ni li sorprèn, hi ha hagut
discrepàncies entre tres socis de govern, i li agradaria manar amb sis persones del
seu propi partit com feia CiU. Ellll ha treballat més o menys còmodament amb altres
companys de govern, creu que ho ha fet en molts moments, amb discrepàncies
lògiques, i reconeix els errors,
error molts s’han intentat esmenar. Vol
ol dir públicament que
amb els socis de govern n’han tingut, com en una empresa privada i s’han acabat
entenent o no. El Sr. Guisset es referia al pacte de govern sobre l’entesa i ells ho
han intentat. Sobre una trucada l’endemà del Ple, o la reunió referida de dimecres
amb el Sr. Grande, i sabent que això ja ve de més lluny i no vol avorrir
av
el poble amb
discussions; l’Alcalde li reconeix que potser amb malentesos o discrepàncies, errors i
demés, li va preguntar al Sr. Guisset com podia redreçar la situació, ja que havien
acabat amb 36 anys de CiU.
CiU Va contestar taxativament
tivament que no i el Sr. Grande va
proposar canvis al Pressupost al Sr. Guisset i també li va dir que no. Ara amb
l’abstenció vol que es torni a parlar, la trobada referida de dimecres va ser gràcies al
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Sr. Grande ja que l’Alcalde el trucava i no li agafava el telèfon. Diu que per part de
l’Alcalde mai no l’ha acusat d’irregularitats,
d’irregularitats pot repassar el vídeo,
vídeo sinó d’anomalies,
no errors o males intencions,
intencions de cap treballador als quals respecto i he treballat molt
a gust i fan una feina excel.lent. Pel que fa a l’auditoria i canvi de destí dels diners
pressupostats, diu que el tancament de l’exercici anterior ja es veurà a què es van
destinar. Ell Sr. Guisset culpa l’Alcalde de tots els mals amb la comunicació de la
roda de premsa de la destitució, potser hi ha l’error de no dir-los
dir los personalment i li sap
més greu, sincerament, per la Sra. Barris a qui sempre li ha tingut més apreci i
consideració que al Sr. Guisset, ja que aquest feia un mes i mig que no li dirigia la
paraula.
Es dirigeix al Sr. Vila agraint-li
agraint li el to del Ple, discrepa per la crispació que feia esment
en els Plens, per sort no es va arribar a l’insult però en temes personals sempre
s’han respectat i espera que continuï així. Afegeix que la gent parlava si
s el Sr. Vila
estava al darrera o no, si pactes amb el grup socialista o no, cadascú donarà la seva
versió i el poble farà la seva lectura.
Conclou que no demana el vot a favor del pressupost perquè ja s’han manifestat al
respecte, demana que siguin conseqüents
conseqüents amb el que ha passat i el que queda de
legislatura i per a les properes el poble tornarà a decidir el que vol i el que Llançà es
mereix.
Es passa a la votació de la qüestió de confiança vinculada a l’aprovació del
Pressupost municipal de 2017.
El Secretari llegeix que segons disposa l’Article
l’Article 197 bis de la Llei 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General,
General la votació s'efectuarà pel sistema extraordinari de
crida pública i nominal, o sigui mitjançant crida per ordre alfabètic de cognoms i
sempre en últim lloc el President i en la qual cada membre de la Corporació en ser
anomenat, respon «sí», «no» o «m'abstinc», en els termes que ho regula l'article 101
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització,
ació, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Tot seguit el Secretari demana el vot a:
-

Sra. Barris i Roca, Sílvia;
Sílvia que respon: m’abstinc.
Sr. Calsina i Comorera, Simon; que respon:
respon sí.
Sr. Grande i Hernández, Claudio; que respon:
respon sí.
Sr. Guisset
set i Lagresa, Francesc; que respon: m’abstinc.
Sra. López i Mallol, Sònia; que respon:
respon no.
Sr. Mora i Torrent, Joan Carles; que respon:
respon no.
Sra. Sarola
a i Vilà, Sònia; que respon: no.
Sr. Serrán i Báez, Juanjo; que respon:
respon no.
Sr. Vila i Fulcarà, Pere; que respon: no.
Sr. Cusí i Batlle, Guillem; que respon:
respon sí.

Ell Secretari indica que s’han
s
emès deu vots, tres vots a favor,, cinc vots en contra i
dues abstencions, amb la qual cosa no prospera l’aprovació del pressupost ni la
Moció de confiança; de conformitat
conformita amb l’art. 197.bis de la Llei 5/1985, de 19 de
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juny, del Règim Electoral General,
General si transcorregut un mes a partir de la data d’avui
no s’ha presentat o si es presenta no prospera la Moció de censura,
cen
l’aprovació del
pressupost s’entendrà aprovada i la Moció
Moció de confiança superada.
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les onze
hores i deu minuts del matí,, 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

