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Secretari General
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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1602/2019

Ple Municipal

Carles Fita i Alegre, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 27 / de juny / 2019 s’adoptà l’acord següent:

1.- Acords d’Organització i funcionament

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, acorda:
Primer: ESTABLIR que el Ple de la Corporació Municipal es reuneixi en sessió
ordinària cada dos mesos, els primers dilluns de febrer, abril, juny, agost, octubre i
desembre, a les 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.
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.
1.2.- Creació de la Comissió Informativa Permanent
Per a un millor estudi i preparació dels assumptes que han de sotmetre’s a
l’aprovació del Ple, procedeix la creació de Comissions Informatives en les que
s’integraran regidors dels diferents grups polítics representats a la Corporació,
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1.1.- Periodicitat de les sessions plenàries

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: Sr.Francesc Guisset i Lagresa
Vocals: Sra. Núria Escarpanter i Olivet
Sra. Sílvia Barris i Roca
Sr. Juan José Serrán Báez
Sra. Sònia Sarola i Vila
Sra. Elsa Rodríguez Castaño
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
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.

1.3.- Aprovació d’indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
(...)
Fetes les deliberacions oportunes, i introduïdes les esmenes proposades, per
unanimitat s’aprova:
L’Ajuntament Ple, en sessió del dia 7 de setembre de 1987, va aprovar l’actual
sistema de retribucions als membres de la Corporació, que s’ha anat actualitzant en
funció de la situació econòmica general.
Les retribucions es distribueixen en base als següents conceptes: representació de
l’Alcaldia, indemnitzacions per responsabilitat de govern, assistències a plens,
assistències a Juntes de Govern i assistències a Comissions Informatives. Així
mateix, es va establir una consignació pressupostària en concepte d’aportacions a
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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.

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

Per a una millor organització i gestió de les àrees de serveis municipals, s’ha procedit
a la delegació de funcions en favor dels regidors que integren l’equip de govern.
Considerant que, de conformitat amb l’establert per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i per l’article 13.4 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els membres de les
corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec
quan l’exerceixin en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Vista la proposta presentada per l’Alcaldia, mitjançant la qual es proposa al Ple la
relació de càrrecs que han de desenvolupar-se en règim de dedicació exclusiva o
parcial, amb dret a retribució, així com les quanties que corresponguin a cadascun
d’ells en atenció al seu grau de responsabilitat,
El Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- Determinar que 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
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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:

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.
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.
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.
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.
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.

L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
(...)
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat, s’aprova:
De conformitat amb el que disposa l’article 127 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local, s’ha de crear la Comissió Especial de Comptes, amb funcions d’estudi,
informe o consulta dels comptes generals de la Corporació que hagi d’aprovar el Ple.
Per això, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- Crear la Comissió Especial de Comptes, amb la següent composició:
Comissió Especial de Comptes.
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1.5.- Comissió Especial de Comptes.

President:
Sr. Francesc Guisset i Lagresa
Vocals:
Sra. Núria Escarpanter i Olivet
Sra. Sílvia Barris i Roca
Sr. Guillem Cusí i Batlle
Sr. 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
1.6.1. Nomenament dels representants municipals en el Museu de l’Aquarel·la –
J. Martínez Lozano

Atesa la necessitat de nomenar representants municipals en l’Organisme Autònom
Municipal, Museu de l’Aquarel·la – J. Martínez Lozano.
Vist que l’article 5.3 dels Estatuts del Museu de l’Aquarel·la – J. Martínez Lozano
disposa que seran membres de la Junta de Govern del Patronat per raó del càrrec,
entre d’altres l’Alcalde de l’Ajuntament de Llançà, i 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,
El Ple de l’Ajuntament acorda:
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’AlcaldePresident 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.

Codi Validació: 7AELTJZM37DKLJS2Z2E2N6RNR | Verificació: http://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 9

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:

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:
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.
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.

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
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:
L’article 8 dels Estatuts del Patronat Municipal de l’Esport, disposa que la Junta
General de Govern està formada, entre d’altres, pel president o la presidenta; el vicepresident/a, que serà el Regidor/a de l’Ajuntament, titular d’Esports; i sis Regidors
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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.

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.
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.
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.

1.6.4. Nomenament dels Representants de l’Ajuntament en altres òrgans amb
representació municipal dins del municipi
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:

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: Sr. Francesc Guisset i Lagresa
Regidor:
Sra. Núria Escarpanter i Olivet
CONSELL ESCOLAR IES LLANÇÀ
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Vist que s’ha de procedir al nomenament de representants d’aquest Ajuntament en
òrgans col·legiats d’aquest municipi.

President:
Regidor:

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

JUNTA MUNICIPAL DE SEGURETAT
President: Sr. Francesc Guisset i Lagresa
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
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.
Tercer.- Els Regidors i les Regidores designats podran ser substituïts per Decret
d’Alcaldia en casos justificats.
1.6.5. Nomenament dels Representants de l’Ajuntament en entitats no
municipals

Vist que s’ha de procedir al nomenament de representants d’aquest Ajuntament en
òrgans o entitats no municipals.
En virtut d’allò que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, i de conformitat amb l’article 50.4 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
El Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- NOMENAR 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 DEL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE
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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:

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

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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