Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2019/14

Ple municipal

Ordinària

Data

19 / de desembre / 2019

Durada

Des de les 19:00 fins a les 21:50 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretari

Carles Fita i Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Claudio Grande Hernández

SÍ

Elsa Rodríguez Castaño

SÍ

Guillem Cusí Batlle

SÍ

Juanjo Serrán Báez

SÍ

Maria Solé Serradell

SÍ

Neus Ferré i Casao

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet

SÍ

Simon Calsina Comorera

NO, excusa l’absència

Sílvia Barris Roca

SÍ

Sònia Sarola Vila

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
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0014 Data: 07/02/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 10/02/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 07/02/2020
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Seguidament l’Alcalde entra en l’Ordre del Dia

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 18-11-2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 18 de
novembre de 2019, que ha estat tramesa junt amb la convocatòria, s'aprova
per unanimitat, sense esmenes.

Atorgament de les Llances de Llançà 2020
Favorable

Tipus de votació: secreta

La Regidora de l’Area, Sra. Sònia Sarola, llegeix el text del dictamen.
Intervé la Regidora d’Esquerra Republicana de Llançà, Sra. Maria Solé, dient
que des d’Esquerra Republicana volen exposar el posicionament respecte a
l’atorgament de la Llança de Coure i el conflicte normatiu i ètic que creuen
planteja. Volen fer constar que la Comissió del 22 de novembre va desestimar
dues propostes per no ajustar-se al Reglament, per això volen fer pal.lès que
l’atorgament de la Llança de Coure tampoc no s’adiu en l’aspecte normatiu,
diu que cal tenir un informe per poder estudiar fets i circumstàncies objecte de
l’expedient article 13, per tal que la Comissió pugui valorar, i article 15

ACTA DEL PLE

El Sr. Cusí reparteix còpia de la Moció als membres del Ple. També excusa
l’absència del Sr. Simon Calsina que no pot assistir per indisposició.
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El Secretari indica que es voti la urgència i es debati en el punt d’Assumptes
urgents a l’Ordre del dia.

Número: 2019-0014 Data: 07/02/2020

El Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Llançà, demana la paraula dient que hi ha un tema d’urgència, com molts
sabran, avui han sortit dues sentències, una del Tribunal Superior de la Unió
Europea que ha creat doctrina al nomenar eurodiputat el Sr. Oriol Junqueras; i
la segona, del Tribunal Suprem que inhabilita el President. El seu grup té una
Moció per poder incloure-la en l’ordre del dia, no ha estat entrada
electrònicament però porta còpia per a tots i es titula “Moció per reclamar la
nul.litat de la sentència i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i la resta
de presos i preses polítiques”
i es refereix a la situació del President
Puigdemont i del Conseller Comín, així com del President Torra. Demana si es
pot incloure urgent a l’ordre del dia.

s’estudien els mèrits i els serveis i la transcendència a la tasca realitzada en
benefici o en honor de Llançà per a l’atorgament; en tot cas aquest informe no
hi consta; les Llances s’atorguen per honors o distincions per mèrits
destacats, com bé diu el Reglament i els articles 5 i 6 apunten específicament
per les de Llances de plata i coure per activitat al llarg de l’any.
També posen sobre la taula el conflicte ètic, que desprèn aquesta atorgament
és que no te res a veure amb la tradició de Les Llances; per tot això es
mostren crítics i proposen l’alternativa que els sembla més ètica i respecta el
Reglament: S’ha presentat en Biel Vargas com a llança de coure, és un nen
que ha superat una malaltia i unes circumstàncies molt dures, celebren que
hagi superat el problema de salut i admiren el suport incondicional del seus
pares que han creat una associació amb el projecte altruista i proposa que
aquesta associació rebi la Llança en propera edició pels mèrits i serveis i la
transcendència de la feina que realitzin durant l’any.

La Sra. Núria Escarpanter demana un petit aclariment sobre la votació.
El Sr. Cusí respon que la seva intenció era si d’alguna manera, en el bon
sentit de la paraula, canviar la figura d’en Biel per la de l’Associació per temes
ètics i que entenen que no s’acaba d’ajustar al Reglament la proposta que es
va fer el dia de la Comissió de les Llances.
La Sra. Escarpanter afirma que avui es votarà l’atorgament al nen Biel
Vargas.

ACTA DEL PLE

La Sra. Solé diu que és un sí crític.
L’Alcalde entén que es passa a votació

Número: 2019-0014 Data: 07/02/2020

L’Alcalde demana si accepten la proposta i afegeixen una crítica.

L’article 19 del Reglament Municipal de “Les Llances de Llançà” disposa que
el Ple de l’Ajuntament aprovarà o refusarà amb caràcter definitiu la proposta
presentada per la Comissió de Les Llances.
Vista la proposta formulada per la Comissió de Les Llances en la reunió
celebrada el passat dia 22 de novembre de 2019.
El Ple de l’Ajuntament acorda:
Únic.- ATORGAR Les Llances de Llançà 2020, a les següents persones:
Amb sis vots a favor, un en contra i tres abstencions:
LLANÇA DE COURE, per l’exemple de superació personal, BIEL VARGAS i
ROSA
Amb deu vots a favor:
LLANÇA DE PLATA, per l’èxit obtingut a les representacions a Llançà i al
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Sotmesa la proposta a votació secreta, s’aprova:

festival de Girona FITAC, GRUP DE TEATRE “I PERQUÈ NO?”
Amb nou a favor i una abstenció:
LLANÇA D’OR, pels 20 anys de la seva creació, i pels diversos concerts
realitzats tant al municipi de Llançà com a la resta de Catalunya i a l’estranger,
CORAL PALANDRIU

Modificació de la forma de gestió del “Museu de l’Aquarel·la – J. Martínez
Lozano”, dissolució de l’Organisme Autònom, integració en la Regidoria de
Cultura, i creació del Consell Assessor del Museu de l’Aquarel·la.
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 0, Abstencions: 4,
Absents: 0

Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal Alternativa per Llançà, dient
que també estan a favor de l’eliminació del Patronat, no obstant això, volen
saber què pensen fer amb el Museu, que sembla que es vol treure o quina
manera es tindrà per gestionar-lo.
L’Alcalde celebra que es mostrin favorables a suprimir Patronats per una
millor eficiència i a Esquerra, a la pregunta si hi ha algun rerefons, els diu que
és una qüestió purament tècnica, de potestat d’autoorganització per part de
l’administració, i per principis d’eficàcia, eficiència, simplificació i
racionalització administrativa i als canvis de complir amb la legislació i de
transparència i evitar duplicitat de funcions, i millor comptabilitat de
l’Ajuntament. Al Sr. Grande respon que no s’ajusta a la veritat, no es pretén
treure el Museu. Al revés, volen potenciar-lo però amb gestió directa a través
de la Regidoria de Cultura, i la Sra. Sarola ho porta tot endavant amb
activitats, molt eficaçment, en cap moment hi ha voluntat del govern de treure
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Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Llançà, indicant que el seu posicionament per eliminar els
patronats seria favorable, entenen que és per una qüestió o millora de la
gestió. Quan ell era Alcalde, ja ho deia la Interventora per una millor eficàcia
per a elaborar i executar els pressupostos atès que eren Organismes
autònoms dependents de l’Ajuntament. El cas del Patronat del Museu de
l’Aquarel.la és un cas especial, demanen si és una qüestió tècnica o si hi ha
tema de fons per eliminar el Patronat i també reclama que en Comissió
Informativa, fa més de 3 setmanes va demanar la Memòria del Patronat del
2019 i la darrera acta de la Junta del 21 de novembre, perquè els interessa
com a grup municipal saber el posicionament, saber la seva opinió i la
involucració dels membres del patronat en la futura gestió, com que ara serà
únicament com a Museu; en funció de l’explicació, la votació serà en un sentit
o altre.

ACTA DEL PLE

L'Alcalde llegeix el text del dictamen.

el Museu.

L’Alcalde conclou que rebombori, a part de publicacions en premsa i
manifestacions diverses, es va decidir en la Comissió celebrada, no es va
acomiadar el Director, ho nega, ell s’autoanomenava President del Museu; es
va extingir el seu contracte i qui seguirà en la dinamització del Museu serà la
Regidoria de Cultura; al Casal es disposa d’una Junta de Govern i una
voluntat d’intervenir en la gestió d’aquest Patronat.

Número: 2019-0014 Data: 07/02/2020

El Sr. Cusí manifesta que el seu grup tant en quest punt com el següent,
s’abstindran i remarca el perquè: primer, en el tema del Museu, hi hagué
rebombori els darrers mesos, la Junta feia dos anys que no es reunia, es va
acomiadar el Director del Museu entre altres qüestions, si hi havia, tot i aplicar
criteris d’eficàcia que comparteixen i votarien a favor si hi havia un únic
organisme autònom local que podria marxar per sí sol era el Patronat del
Museu per les característiques que té; d’altra banda justifiquen el vot
d’abstenció en ambdós temes perquè no entenen el motiu pel qual, si es parla
d’eficiència, perquè es manté el del Casal del Pensionista, quina diferència hi
ha entre uns i altres, aplicar a uns els principis d’eficiència i aquest no s’aplica
per lògica, o tots o cap.

ACTA DEL PLE

El Sr. Grande replica que en Pressupost no hi ha la quantitat total del lloguer
de la Casa de Martínez Lozano i creuen que es deixa el lloguer.
L’Alcalde replica que una cosa és el Museu de l’Aquarel.la i l’altra els lloguers,
per eficiència, es rebaixen costos i es dona el mateix servei.
El Sr. Grande manifesta que el Museu de l’Aquarel.la i la Casa-Estudi de
Martínez Lozano haurien d’anar juntes.
L’Alcalde indica que no necessàriament segons criteri d’eficiència.

El Ple Municipal, en data 5 de desembre de 1988 va aprovar la creació de
l’Organisme Autònom Local anomenat Museu de l’Aquarel·la, “Fundació
Martínez Lozano” per a la gestió del servei públic corresponent al Museu de
l’Aquarel·la.
En sessió de data 22 de març de 1989 (BOP Girona número 53 de 20 d’abril
de 1989) es van aprovar els Estatuts, els quals varen ser modificats per
l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària del dia 8 d’abril de 2013, per adaptar-se
a la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del
govern local, modificant alguns aspectes del seu contingut, entre altres el nom
de l’entitat, passant a denominar-se Organisme Autònom Local Museu de
l’Aquarel·la “J. Martínez Lozano”, publicant-se el text íntegre aprovat
definitivament en el B.O.P. de Girona núm. 212 de 6 de novembre de 2013, i
en el DOGC núm.6492 de 31 d’octubre de 2013.
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Amb sis vots a favor, dels grups municipals PSC-CP i Junts per Llançà; i
quatre abstencions, dels grups municipals Esquerra Republicana de Llançà i
Alternativa per LLançà, s'aprova:

L’article 103 de la Constitució, estableix que l’Administració actuarà sota els
principis d’eficàcia i eficiència en l’assoliment dels objectius públics, i l’article
31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques de Catalunya, estableix
els principis d’eficàcia, eficiència, simplificació i racionalitat administrativa.

De conformitat amb l’article 130 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 62 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 la Corporació podrà acordar l'establiment de
Consells Sectorials, la finalitat dels quals serà la de canalitzar la participació
dels ciutadans en els assumptes municipals.
Vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció.
Vist que de conformitat amb el règim competencial previst a l’article 22.2.f) i
85 bis 1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, correspon al Ple de la corporació l’aprovació de les formes de gestió
dels serveis i la supressió dels organismes autònoms locals quan es consideri
convenient gestionar el servei mitjançant una altre modalitat diferent.

Número: 2019-0014 Data: 07/02/2020

La Junta General del Museu de l’Aquarel·la “J. Martínez Lozano”, en reunió
celebrada el passat dia 21 de novembre de 2019, va acordar proposar al Ple
de l’Ajuntament la modificació de l'actual forma de gestió del servei municipal
del Museu passant a gestionar-se per part del propi Ajuntament de Llançà des
de la regidoria de Cultura, i la creació d’un Consell Assessor del Museu de
l’Aquarel·la “J. Martínez Lozano”.
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En el marc de la citada potestat d'autoorganització, procedeix que
l'Ajuntament decideixi, dins de la gestió directa del servei, modificar l'actual
forma (organisme autònom local) per la gestió pel propi ens local, i per tant la
dissolució de l’organisme autònom Museu de l’Aquarel·la “J. Martínez Lozano”
per donar compliment als principis d’eficàcia, eficiència, simplificació i
racionalitat administrativa, evitant així la duplicitat de tasques administratives i
davant la necessitat d’adaptar l’esmentat Organisme Autònom als canvis
legislatius produïts en matèria de transparència, i ús de mitjans electrònics
dels interessats en el procediment administratiu.

ACTA DEL PLE

L'article 249 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, indica que la
facultat d'establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon a la
potestat d'autoorganització dels ens locals i que els serveis públics de
competència local han de gestionar-se, de la forma més sostenible i eficient,
directa o indirectament, establint que la gestió directa dels serveis públics pot
realitzar-se mitjançant gestió pel propi ens local.

El Ple de l’Ajuntament ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'actual forma de gestió del
servei municipal Museu de l’Aquarel·la “J. Martínez Lozano” que passarà a
gestionar-se per part del propi Ajuntament de Llançà des de la regidoria de
Cultura, i en conseqüència suprimir i dissoldre l’Organisme Autònom Local
Museu de l’Aquarel·la “J. Martínez Lozano”, amb NIF: P6709902H amb
efectes des del 31 de desembre de 2019.

Cinquè.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com sigui necessari per adoptar
els acords pertinents per a l’efectiva execució del present acord.
Sisè.- Donar trasllat pel seu coneixement i efectes oportuns a la Delegació
d’Hisenda, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a
l’Institut Nacional d’Estadística, i a la Seguretat Social per tal de procedir a les
actuacions necessàries un cop l’acord esdevingui definitiu”.

Modificació de la forma de gestió del “Patronat Municipal de l’Esport”,
dissolució de l’Organisme Autònom, integració en la Regidoria d’Esports.
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 0, Abstencions: 4, Absents: 0

L'Alcalde llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal d’Esquerra, com ja ha indicat
abans, s’abstindran. No ha quedat clar el motiu perquè s’extingeix, al Patronat
del Museu hi havia també una Junta com al Casal, amb membres destacats,
artistes tots ells, entesos en la matèria, com també hi ha en el Casal del
Pensionista, quin interès hi ha que aquest no s’extingeix i aquest sí.
L’Alcalde diu que per la potestat d’ autoorganització, com es promouen
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Quart.- Crear el Consell Assessor del Museu de l’Aquarel·la “J. Martínez
Lozano” amb les facultats de formular propostes i suggeriments en relació
amb el funcionament del servei.

ACTA DEL PLE

Tercer.- Succeir l’Ajuntament de Llançà universalment a l’Organisme Autònom
Museu de l’Aquarel·la “J. Martínez Lozano”, assumint-ne els seus drets i
obligacions.

Número: 2019-0014 Data: 07/02/2020

Segon.- Sotmetre el present acord d’aprovació inicial a informació pública per
termini de 15 dies mitjançant la publicació del corresponent edicte en el BOP
de Girona i al tauler electrònic de l’Ajuntament, per a l’examen i presentació
d’al·legacions i suggeriments per part dels interessats, amb l’advertiment que
en cas que no se’n formulin, esdevindrà aprovat definitivament sense
necessitat d’adoptar un nou acord.

aquests Patronats i en el cas del Museu ho farà amb el Consell Assessor del
Museu, tindrà la comissió a partir d’ara sota la tutela i comanda de la
Regidoria de Cultura i respecte al d’Esports, ho farà el Regidor. Al Casal hi ha
un dinamisme a part de la seva Junta i se li vol donar protagonisme
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal d’Alternativa per Llançà, manifesta
que, s’abstindrà. Està d’acord en l’eliminació de Patronats, creuen que la
feina l’han de fer els regidors però s’abstindran.
Amb sis vots a favor, dels grups municipals PSC-CP i Junts per LLançà; i
quatre abstencions, dels grups municipals Esquerra Republicana de Llançà i
Alternativa per LLançà, s'aprova:

L'article 249 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, després d'indicar
que la facultat d'establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon a
la potestat d'autoorganització dels ens locals i que els serveis públics de
competència local han de gestionar-se, de la forma més sostenible i eficient,
directa o indirectament, establint que la gestió directa dels serveis públics pot
realitzar-se mitjançant gestió pel propi ens local.
En el marc de la citada potestat d'autoorganització, procedeix que
l'Ajuntament decideixi, dins de la gestió directa d'un servei, modificar l'actual
forma (organisme autònom local) per la gestió pel propi ens local, i per tant la
dissolució de l’organisme autònom Patronat Municipal de l’Esport per donar
compliment als principis d’eficàcia, eficiència, simplificació i racionalitat
administrativa, evitant així la duplicitat de tasques administratives i davant la
necessitat d’adaptar l’esmentat Organisme Autònom als canvis legislatius
produïts en matèria de transparència, i ús de mitjans electrònics dels
interessats en el procediment administratiu.
Vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció.

Número: 2019-0014 Data: 07/02/2020

L’article 103 de la Constitució, estableix que l’Administració actuarà sota els
principis d’eficàcia i eficiència en l’assoliment dels objectius públics, i l’article
31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques de Catalunya, estableix
els principis d’eficàcia, eficiència, simplificació i racionalitat administrativa.
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En sessió de data 5 de juny de 1989 (BOP Girona número 94 de 11 de juliol
de 1989), es varen aprovar els Estatuts, els quals varen ser modificats per
acord de l’Ajuntament Ple en data 2 de juny de 2004, per adaptar-se a la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local (BOP Girona número 16 de 25 de gener de 2005).

ACTA DEL PLE

El Ple Municipal, en data 2 de febrer de 1989 va aprovar la creació de
l’Organisme Autònom Local anomenat Patronat Municipal de l’Esport per a la
gestió de les activitats esportives.

Vist que de conformitat amb el règim competencial previst a l’article 22.2.f) i
85 bis 1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, correspon al Ple de la corporació l’aprovació de les formes de gestió
dels serveis i la supressió dels organismes autònoms locals quan es consideri
convenient gestionar el servei mitjançant una altre modalitat diferent.
El Ple de l'Ajuntament ACORDA:

Quart.- Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com sigui necessari per adoptar
els acords pertinents per a l’efectiva execució del present acord.
Cinquè.- Donar trasllat per a la seva comunicació a la Delegació d’Hisenda,
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, Institut Nacional
d’Estadística, i Seguretat Social per tal de procedir a les actuacions
necessàries un cop l’acord esdevingui definitiu”.

Donar compte de les dades trameses
pressupostària del 3r. trimestre de 2019
Favorable

corresponents

a

l'execució

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'Alcalde llegeix el text del dictamen.
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, estableix l’obligació de subministrar informació
referent al compliment d’obligacions contemplades, en la Ordre
HAP/2105/2012, de primer d’octubre, modificada per la Ordre HAP/2082/2014,
de 7 de novembre.
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Tercer.- Succeir l’Ajuntament de Llançà universalment a l’Organisme Autònom
Patronat Municipal de l’Esport, assumint-ne els seus drets i obligacions.
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Segon.- Sotmetre el present acord d’aprovació inicial a informació pública per
termini de 20 dies naturals mitjançant la publicació del corresponent edicte en
el BOP de Girona i al tauler electrònic de l’Ajuntament, per a l’examen i
presentació d’al·legacions i suggeriments per parts dels interessats, amb
l’advertiment que en cas que no se’n formulin, esdevindrà aprovat
definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.

ACTA DEL PLE

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'actual forma de gestió del
servei municipal Patronat Municipal de l’Esport que passarà a gestionar-se per
part del propi Ajuntament de Llançà des de la regidoria de l’Esport, i en
conseqüència dissoldre l’Organisme Autònom Local Patronat Municipal de
l’Esport, amb NIF: P6709903F amb efectes des del 31 de desembre de 2019.

En l’article 16 de Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOESPF, disposa
que els municipis de població no superior a 5.000 habitants hauran de
trametre les actualitzacions del seu Pla de tresoreria i detall de les operacions
de deute viu, segons disposa el mateix article.
En data 28 d’octubre de 2019, el departament d’Intervenció emet l’informe
corresponent. En el mateix expedient consten les dades trameses.

DONAR COMPTE al Ple del compliment de les obligacions de subministrar
informació segons disposa l’Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOESPF, en
relació al Pla de tresoreria i detall de les operacions del deute viu
corresponents a les dades del tercer trimestre de 2019.
La Corporació es dona per assabentada.

ACTA DEL PLE

ACORD ÚNIC.-
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En data 28 d’octubre de 2019, s’ha realitzat la tramesa de la informació
corresponent a les dades de tresoreria i deute viu corresponent al tercer
trimestre de 2019, a través de la oficina virtual per la coordinació amb les
Entitats Locals del MINHAP, tant de l’Ajuntament, com dels organismes
Autònoms que l’integren, Casal del Pensionista, Museu de l’Aquarel.la i
Patronat d’Esports. Per tot això, es proposa al Ple el següent

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 4, Abstencions: 0, Absents: 0

L'Alcalde llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Llançà, demanant que li deixi posar en dubte que se’ls va
informar abastament a la Comissió Informativa; afegeix que si li permeten farà
inicialment una valoració més tècnica per després entrar més al detall:
Des del seu grup, creuen que els han presentat un pressupost equilibrat en
ingressos i despeses, tal com informa la intervenció. Però bé, tinguem en
compte que no és quelcom extraordinari sinó quelcom corrent.
El grau de suficiència del pressupost, és a dir, perquè la gent els entengui, la
capacitat de finançar la despesa corrent amb els ingressos ordinaris, és d’un
4,09% uns 400.000 € aproximadament, que al seu entendre estem parlant
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Aprovació inicial del Pressupost general per a l'exercici 2020

Tampoc sembla justificable el que diu l’informe d’Alcaldia segons el qual i
llegeix textualment, “El capítol III d’ingressos s’ha previst en mateix import en
relació a l’anterior exercici econòmic atès que els drets reconeguts nets es
van liquidant en funció a la previsió realitzada”. La prudència indicaria que ha
d’haver-hi un increment anual calculat en base als estudis de costos i això no
passa. Un clar exemple és el diferencial existent amb el cost dels serveis de
recollida d’escombraries, neteja viaria i l’abocament a l’abocador comarcal,
que, com bé saben tots, els que s’ingressa amb el que costa hi ha un abisme
brutal que s’hauria d’esmerçar paulatinament amb el temps que en un futur no
suposi una garrotada als contribuents.
Pel que fa al capítol de transferències corrents comproven que es manté igual
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Continua exposant que l’evolució d’aquests dos indicadors que he esmentat,
suficiència i estalvi net, és negativa i malauradament també ha estat negativa
en els darrers exercicis.
Si fem una valoració dels diferents capítols del pressupost podem destacar la
importància dels impostos directes dins el conjunt d’ingressos.
Aquests s’incrementen un 4,9 % respecte l’exercici anterior, mentre que les
taxes i preus públics es quantifiquen pel mateix import.
Tenint en compte que les taxes i preus públics haurien de venir calculats en
estudis de costos que suporten unes despeses que evolucionen a l’alça, el
natural seria que hi hagués també un increment de les taxes i preus, entre
d’altre per a evitar grans increments en un futur. Per aquest motiu l’informe de
la intervenció de l’Ajuntament era desfavorable en relació a l’expedient de
modificació de les Ordenances Fiscals d’enguany.
És a dir, tenim un dèficit molt important per no dir una situació greu pel que fa
als serveis prestats per aquest ajuntament. Són deficitaris, i no ho dic només
jo, ho diu la interventora de l’ajuntament.

ACTA DEL PLE

d’una xifra baixa sobre un pressupost de gairebé 10 M€ de l’Ajuntament de
Llançà; tot i així podrien dir que és un bon indicador, si no fos perquè
empitjora respecte l’exercici anterior, que passem del 9,20 al 4,09% que ha
esmentat abans.
La causa no és altra que, l’ingrés corrent s’incrementa en el 3%, per sota de la
despesa corrent que ha de finançar, que és del 4,9%. Això sí, creuen que és
un mal indicador; en el supòsit que la tendència es mantingui en els propers
exercicis, seria força preocupant i és quelcom que ens fa patir i molt, tot
apunta que la tendència serà aquesta i demanen que s’esmeni per a l’exercici
2020.
Remarca que l’estalvi net, una vegada descomptat l’import de l’amortització de
crèdits, l’estalvi net és de 0 €. Creuen que és un indicador negatiu atès que
l’Ajuntament no disposa de recursos propis per finançar inversió i tota es
finança amb transferència corrents o préstecs. Convindria, des del seu
entendre, plantejar la necessitat de revertir-ho en els propers exercicis, per no
dir que per part seva ho haurien de fer d’immediat. Aquesta forquilla temporal
fa que ho puguin esmenar.

que l’any anterior. El mateix que el d’ingressos patrimonials, aquí poca cosa a
dir.
Els ingressos de capital contenen 120.000 € de transferències de capital i
400.000 € de préstecs per finançar la inversió prevista en el proper exercici.
El capítol d’inversions es redueix respecte l’exercici anterior i la valoració que
es podria fer és sobre la idoneïtat o prioritat de les actuacions que tenen
vostès previstes. Fet que discutiran en un moment suposa, perquè quan es
parla d’inversions és el seu full de ruta, les inversions del govern PSC – Junts.

Entrant a discutir més plenament el pressupost, quan van a l’Annex 3 amb el
càlcul de la Regla de la Despesa posa que no es compleix, l’any passat era de
-56.052,91 i enguany de 326.943,59 positius.
Com ja ha dit abans, al Capítol 1, de despeses de Personal s’incrementa en
xifres rodones en 136.050€ i en canvi el Capítol 6 d’Inversions, baixa gairebé
el 40% i que suposaria uns 185.000 € d’inversió de menys el proper exercici.
Els agradaria saber, entrant més al detall, quant estan pagant d’impostos
directes, han vist pel que fa a Plusvàlua, que s’ha previst un augment de
250.000 € els sembla una xifra desorbitada, si no els especifiquen el perquè,
passar de 725.000 a 975.000 €, preveuen en aquest sentit; impost de
construccions, suposa que ho fan pel número o mitjana de llicències que
deuen entrar, s’incrementa en 20.000 €.
Pel que fa al Capítol 7, demana explicació, deu ser quelcom que no depèn de
l’administració local, les transferències de capital, l’exercici anterior teníem
Diputació inversions vàries, per valor de 105.000 €; enguany canvia, el que
dona els diners de la Diputació a la Generalitat, i augmenta de 105.000 a
120.000. Volen saber el perquè passa de Diputació a Generalitat, a què
correspon i perquè l’increment de 15.000 €, per quin tipus de subvenció o a
què rau el canvi.
Els préstecs i inversions per al 2020 baixen en 200.000 € i a grans trets,
veuen que el total de les despeses corrents augmenta en 482.920 € respecte
l’any anterior, i les despeses baixen en 397.220 € però lògicament cal
entendre-ho. Entrant, per si volen prendre nota ja que potser no respondran
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Per últim, veu que redueixen el capítol d’amortització de crèdits respecte
l’exercici anterior, un dels pocs indicadors positius. comprovem que la ràtio de
deute viu és del 37,43%, és a dir, mantenim el nivell.

ACTA DEL PLE

Pel que fa al capítol II és el que presenta major increment, un 11,7 % segons
els seus càlculs respecte l’exercici anterior. Ara entrarà amb més detall a les
partides pressupostàries, al seu anàlisi i valoració, si s’escau.
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Quant als capítols de despeses s’informa que hi ha un increment del de
personal que va lligat al decreixement de les transferències corrents per haver
assumit com a propis, com s’ha explicat anteriorment, el museu de l’aquarel.la
i el patronat d’esports. Al seu entendre, estaria justificada la variació si no fos
que les despeses generals augmenten no proporcionalment amb la integració
d’aquests dos Patronats, creuen que també és un nou indicador negatiu.
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ara, són qüestions molt particulars del pressupost, demanen resposta per
escrit o el proper Ple:
1.-Els sobta en el resum per programes, la partida de pavimentació de vies
públiques. No saben si és perquè això està en altra partida que no la veuen
reflectida aquí.
2.- Els cost elevat que té el servei de recollida d’escombraries i de neteja
viària, que a més, és al seu entendre, bastant deficient, que s’hauria de
millorar en el cost i eficiència del servei, tot i així augmenta les dues partides
en total en 135.000 € més sobre els 1,4 M€ que ja s’estaven pagant
3.- Demanen explicació, hi ha protecció i millora del medi ambient, partida que
augmenta, esperen que sigui per bé, passa de 225.000 € s’ha fet un augment
de 113.400 €
4.- Prestació a favor dels treballadors s’augmenta en 36.200 €.
5. d’altra banda, els serveis complementaris de Joventut, sobtadament baixa
25.000 €.
6.- Administració general de Cultura, sobtadament baixa en 140.000 €
7.- Veuen una nova partida, Museus en plural, 31.640€
8.- L’Administració general d’Esports, suposen que deu ser arran de suprimir
el Patronat, perd 166.000 € en la seva partida.
9.- En canvi, la partida que posa Instal.lacions esportives, s’augmenta el
pressupost en 112.000 €. Entenen que es deu voler fer alguna gran inversió
en les instal.lacions existents o crear-ne alguna de nova, els ho expliquin per
sortir de dubtes.
10.- Una nova creació Informació general Turística, amb un import 333.000€ i
s’elimina la de Promoció Turística, amb un import superior de 375.000 € i es
perden pel camí.
11.- Per a Òrgans de Govern, la partida s’augmenta en gairebé 40.000 €
12.- Administració general, augmenta en 184.000 € Abans estaven per sota el
M€ s’arriba a 1.150.000 €
13.- El deute públic lògicament ja ha dit que es redueix perquè no va a més
deute, no hi ha més inversió i redueix en 220.000 €
14. Els Capítol 1, 180.000 € de més
15. Despeses de béns corrents i serveis, per a arrendament detecten una
puja general de l’apartat de 48.700 € per arrendaments, demanen se’ls
especifiqui a què es deuen aquest € de més pressupostats.
16.- Reparacions, manteniment i conservació també hi ha un increment de la
despesa en 63.000 €, volen saber a què es deu la puja.
17. Material i subministrament o calaix de sastre, puja un total de 409.500 € la
despesa, un 12% més que l’exercici anterior.
18.- La suma de tot el capítol 2 és un augment de 522.500 € de despesa.
Creuen i no és nou, que no és moment de fer segons quines més depeses i
procurar optimitzar i rebaixa de la despesa.
19. Capítol d’Inversions, hauria de fer goig de veure ja que seria el full de ruta
del govern, serien les inversions previstes que tenen de cara al 2020; aquí no
hi entrarà com ha dit, depèn de la idoneïtat o prioritat, interès del govern per
fer-les, però en farà esment per al públic, que sàpiga quines seran les
inversions per al 2020: adquirir un refugi d’animals per valor de 40.000 €;

Així doncs, havent exposat les valoracions del grup municipal d’ERC Llançà,
fa eminent el vot contrari a aquests pressupostos i anuncia ja ara la
presentació d’esmenes que esperen poder debatre en el proper ple ordinari, o
si s’escau en Comissió Informativa o Junta de Portaveus.
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal Alternativa per Llançà, dient
que abans de votar li agradaria que els Regidors del govern expliquin tots una
mica com pensen invertir els diners del pressupost, per exemple la Regidora
de Joventut que exposi si pensa fer les mateixes festes que aquest 2019 o
innovarà alguna cosa, si ella porta la partida de la carpa que puja 31.000 €; la
Regidora de Cultura i Benestar que expliqui té previst per al 2020; el Regidor
de Turisme si innovarà en Turisme o farà les mateixes festes de cada any, si
té alguna innovació en Noves Tecnologies; la Regidora de Serveis i
Infraestructures com pensa gestionar el tema de la neteja perquè si no
s’equivoca, l’any que ve acaba el contracte amb l’empresa concessionària i
els agradaria saber si s’està treballant en un nou contracte, i si els pot explicar
els 70.000 € de Benestar animal, de 40 i 30.000; a la Regidora de Serveis
municipals, si els pot explicar on pensa invertir els 162.000 € i si creu que
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Per últim, li agradaria destacar i que és rellevant, que no han trobat cap
partida concreta per a la participació ciutadana. Entenen que, considerant que
molts ara al govern, durant la campanya electoral, es varen omplir la boca
sobre participació ciutadana, ara quan molts municipis de la comarca fan
participació ciutadana en els pressupostos, aquí no hi sigui, vist el tarannà
dels Regidors de govern , no els ha sorprès gens.
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20. El Sr. Grande s’ha referit, els sobta també la partida 6000 € l’arrendament
de la Casa Martínez Lozano, que l’any anterior era 10.000 € i baixa a 6.000 €
demanen el detall del perquè, no ha quedat clar, si tanquen o rescindeixen el
contracte de lloguer.
21. Altra que demanen resposta ara mateix, la partida del cànon arrendament
Can Marli és de 95.000 €, quan la informació donada per l’Ajuntament, el
cànon signat amb la Generalitat de Catalunya era de 72.000 i escaig de
lloguer; aquí pressuposten 95.000 €. Volen saber el perquè de la diferència a
la alça.
22.- Alguna relació de despesa que apareixen partides noves, supressió
d’altres, per exemple els festejos, festivitat del Carme 28.000 €, concert
12.000 €, Museus ja ho ha dit 5.500 €;
23. Quant a Urbanisme, partida Arquitecte 52.000 € projectes varis, 35.000 € i
n’apareix Treballs empreses externes 22.100 €. Els expliquin que s’ha previst,
que no siguin inclosos a projectes varis i que no siguin competència de
l’Arquitecte municipal de dur-les a terme.

ACTA DEL PLE

instal.lació i millores en espais Àrea B animals, 30.000 € més ; reparació i
millores d’infraestructures municipals 162.000 €; millores i adequació en
espais educatius, 44.000 €; millora i reparació d’enllumenat 45.000 €;
adquisició d’obres d’art, 5.000 € i el Capítol 5 d’amortitzacions
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L’Alcalde, ateses les dues intervencions vol explicar el que varen acordar en la
darrera Comissió Informativa: fins ara aquesta eren explicacions de l’Alcalde o
els Regidors sobre les matèries a sotmetre en el Ple, però a la vista de la
presentació del recurs de reposició d’Esquerra Republicana varen canviar, a
costa seva i es va acceptar, com es desenvoluparien les Comissions per
donar-li més contingut, per quest motiu es va suspendre la Comissió
Informativa prevista i es va posposar, en el termini mínim de 48 hores, i des de
la Comissió fins a la celebració del Ple, fins i tot amb la disponibilitat de tota la
informació va transcórrer gairebé una setmana. A la primera Comissió
l’Alcalde i com a Regidor d’Hisenda en relació als pressupostos va informar
dels aspectes més substancials del Pressupost, entre ells donava resposta a
alguna de les preguntes que se li han fet, això significa un posicionament per
part del govern que ha estat confirmat per part d’Esquerra Republicana, han
mostrat l’aposta favorable a increment de les taxes, per explicar el criteri del
suficiència i de l’estalvi net, ara hi entrarà; el que les Comissions Informatives
no estiguessin buides de contingut, totes les preguntes que han fet, ell els va
preguntar allà si hi havia alguna pregunta en relació al pressupost i vostès
varen dir que no; creu que ara el públic assistent es mereix que ara s’entri
partida per partida, quan s’ha tingut una Comissió Informativa per parlar dels
assumptes, en tot cas, en base al principi de transparència i la voluntat de
l’equip de govern de respondre les preguntes, no s’hauria de fer en el Ple,
quan vostès tenien tota la informació per estudiar-la en una setmana, i avui en
dia els pregunta què varen fer vostès abans de la Comissió quan varen
reclamar la informació i en aquesta no demanaren res. Però per
transparència, i per no avorrir el públic, es donaran les respostes per escrit a
grans trets.
Comença responent al Sr. Cusí que la capacitat de finançament ha baixat, hi
ha una disminució de la suficiència financera de l’estalvi net, li diu que la
qüestió s’ha d’abordar en Junta de Portaveus, a això es varen comprometre
amb el Sr. Grande, que hi ha realment una situació cada vegada més
important de diferència entre les despeses per serveis que subministrem, al
Capítol 3 amb els ingressos previstos, sí que és cert com diu el Sr. Cusí s’ha
de fer estudi de costos, quina és la puja prudent que s’hauria de fer, parlant en
Junta de Portaveus, si ha de ser progressiva, si de cop, per donar-li estabilitat
a aquest principi de suficiència i d’estalvi net.
El posicionament de l’equip de govern és d’eficiència, durant el 2020, s’han
compromès a estudiar a fons els costos per intentar minimitzar al mínim
l’impacte que han de fer sobre les puges de taxes que tant Esquerra
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seran suficients per arreglar les voreres i els carrers del poble, i per concloure
a l’Alcalde si els pot dir quants diners pensa invertir el 2020 a la Casa Marli
independentment de què s’hi faci, quin deute tindrà l’Ajuntament a final del
2019 i quin tindrà a la fi del 2020; i perquè després de llençar 150.000 € a les
escombraries per al projecte de la nova Biblioteca que sabia que no es faria i
ara vol demanar una subvenció per reformar la vella que ja tenim. Si pot
explicar a la gent que assisteix al Ple en què consisteix no complir la Llei de la
despesa.

Fa ús de la paraula la Sra. Núria Escarpanter demanant que tothom prengui
consciència que les Comissions Informatives, la voluntat del govern era
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Al Sr. Grande, que demana explicació on pensen invertir els Regidors el
pressupost, li recorda que s’havia de preguntar i debatre en Comissió
Informativa i on els Regidors detallarien en cada partida queda explicat per
regidories, i així també consten desglossades les partides en el pressupost.
El Sr. Grande replica que hi ha una partida de Benestar animal, 30.000 € i
creu que té dret a demanar què es vol fer, la gent ve al Ple on es debat una
mica
L’Alcalde respon que evidentment es contestarà, que ho hauria d’haver
discutit en Comissió Informativa, és el que s’hi va a fer, si vol saber en concret
sobre la partida de Benestar animal la Regidora li explicarà.

ACTA DEL PLE

Republicana com APL els demanen; s’ha d’estudiar i com es varen
comprometre, en Junta de Portaveus.
Quant a despeses de personal, amb l’absorció del Patronat del Museu de
l’Aquarel.la i del d’Esports, també ha de tenir present l’actualització de sous i
salaris que obliga la Llei pressupostos de l’Estat.
Hi ha millora de l’endeutament, l’Ajuntament és capaç d’amortitzar el deute
per sota del que s’endeuta amb el Pla d’inversions, aquest és el full de ruta del
govern municipal, està a l’espera de les seves esmenes i els hagués agradat
saber-les en Comissió i arribar a un consens en aquest Ple.
Quant a l’increment d’impostos, el govern municipal no l’ha pujat ni de l’IBI ni
impostos indirectes, hi ha previsió de les plus vàlues, com bé ha llegit en la
Memòria, es basa en drets reconeguts per la darrera liquidació, aquesta els ha
permès arribar a aquest objectiu d’ingressos.
Sobre el Capítol 7, es contestarà per escrit, i les qüestions de partides de
promoció i Turisme, fruit del nou organigrama hi ha un desdoblament de les
Regidories, la de Promoció Econòmica a favor seu i la de Turisme a favor del
Sr. Serrán, de permetre desdoblar partides, redistribució fruit de la eliminació
del dos Patronats.
Sobre el Capítol 2, fa esment de la capacitat de seguir finançant amb recursos
propis. Sobre les inversions esmentades al públic, el pressupost un cop
aprovat es publicarà en el web municipal i sobre els 72.000 a 95.000 € es
tracta d’una meritació, el cànon a pagar a la Generalitat de Catalunya per Can
Marlí són 72.000 € i com que l’acord es va signar el juliol, el que no s’ha
meritat, es farà l’any vinent.
Pel que fa a la participació ciutadana, el govern municipal està d’acord, també
ho adreça a la Junta de Portaveus, recorda que es treballarà a fons amb els
grups de l’oposició sobre els projectes de govern, els volen fer partícips i un
cop, sotmetre la proposta del govern en conjunt a la ciutadania perquè la gent
els paga un sou i els ha de donar la confiança per presentar propostes, no han
de ser buides.
Sobre les partides que demana el Sr. Cusí hi ha qüestions que l’Arquitecte
municipal no té suficient competència facultativa, necessita serveis externs
contractats i a la resta li respondrà per escrit.
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El Sr. Grande li pregunta a què refereix quant al tema de la neteja i que els
pagaments estan obsolets.
La Sra. Escarpanter contesta, pel que fa a la neteja, considera que hi ha molta
feina a fer, no el contradiu, és cert que segurament l’empresa té punts a
millorar, la població també en té molts a millorar. No sap si han observat que
s’està treballant en campanya de sensibilització, molta feina en xarxes socials,
s’ha de canviar culturalment el concepte de la neteja, no justifica que
l’empresa no faci bé la feina, molts aspectes són millorables; a dia d’avui el
consistori ha apostat amb campanyes de sensibilització i al final arribaran a
campanyes de sanció, hi ha una ferma voluntat de perseguir gent infractora,
per exemple a l’estiu, hi haurà un sistema de detecció, a vegades els
contenidors són buits i caixes i cartrons a fora, oi la gent deixa bosses a fora.

ACTA DEL PLE

informar als Regidors i l’oposició del què es pretenia dur a terme i
habitualment no hi havia un feed-back i atès el recent problema d’accés a la
informació, amb interposició del recurs, les Comissions Informatives han de
tenir un altre format, ho han acceptat, l’Alcalde i els Regidors no tenen
problema a ser el màxim de transparents demanen que no es menys tinguin
les funcions que tots tenen en Comissions Informatives, com ha dit i es podria
pensar que si ara no explica el govern els petits detalls és perquè volen
amagar alguna cosa, no és així. El que se’ls està dient és que les Comissions
Informatives han de servir per tot això i en el Ple amb idees i acords molt
clars, es referma al que deia l’Alcalde.
En primer lloc vol felicitar l’àrea d’Intervenció en nom de l’equip de govern pels
pressupostos, no han estat senzills de confeccionar, creu que tots els grups
municipals són conscients que l’Ajuntament de Llançà té una gran despesa
estructural, celebra que tots en tinguin coneixement, pot servir a tots els grups
en un futur per prendre decisions importants, no els culpa, ella ha estat molts
anys al govern, s’ha de partir de la base que l’Ajuntament ha apostat per
polítiques molt socials, a dia d’avui les famílies reben la gratuïtat dels llibres,
una despesa impressionants; les taxes de la recollida escombraries són
obsoletes, quotes d’uns 90 € per recollida selectiva, quan les taxes d’abocador
són altes; han fet activitats turístiques i culturals gratuïtes, la taxa per
assistència la llar infants molt barata.. ha estat una tendència de la qual se’n
sent responsable, una tendència que creu que ha estat encertada; a dia d’avui
els números parlen per sí sols, s’hauran de prendre decisions.
La Sra. Escarpanter continua explicant que la regidoria de benestar animal de
nova creació, ella n’és la responsable, és evident que, com va dir en
campanya electoral, que s’hauria de reflectir d’alguna manera i hi ha
inversions previstes: adquisició del refugi animal, on s’havia preestablert un
contracte d’arrendament amb possibilitat de compra, aquest consistori
l’adquirirà definitivament, cada vegada hi ha més sensibilitat envers els
animals, s’hi aposta; I quant a millores, es pensa en espais necessaris per a
pipícans, hi ha un projecte en una zona molt cèntrica de LLançà i s’hauran de
fer apostes; els pipicans i les millores en la platja de gossos. Era quelcom
necessari, no es debat si és el lloc adequat o no, i s’ha d’intentar millorar
espais dedicats als animals.

Intervé novament l’Alcalde dient que ha de quedar clar que el recurs va estar
desestimat; l’Ajuntament no va considerar que hi hagués vulneració de drets
d’informació, el que es va fer una interpretació que fins ara la informació
l’havien de tenir 48 hores abans del ple i va demanar que aquestes 48h
també abans s’observés abans de la Comissió Informativa, i l’equip de govern
ho va acceptar-ho. A partir d’aquí, a la Comissió Informativa havien de fer
preguntes, propostes, esmenes .. o anunciar-les, en canvi se’ls va demanar si
volien alguna pregunta i varen dir que no.
El Sr. Cusí replica que tot el pressupost no es pot estudiar en una setmana
quan el govern tampoc no l’havia presentat a temps.
L’Alcalde respon que varen tenir a la seva disposició tota la documentació
durant una setmana i alguna cosa es devien mirar, o fer alguna pregunta en
Comissió.
El Sr. Cusí li replica que les estan fent ara, donen compte en el Ple i li recorda
que en el recurs de reposició no se’ls dona la raó, entenen que han canviat les
normes del jocs perquè els caiguin en gràcia.
L’Alcalde recorda que el Sr. Cusí va demanar tenir tota la documentació 48h
abans de la Comissió Informativa i li demana perquè la volia, i és que es va
suspendre i varen disposar una setmana més.
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El Sr. Grande reclama que falta la resposta de l’Alcalde i quatre regidors.
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Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, per al.lusions. El recurs de reposició es va
presentar per una vulneració de drets, no se’ls va facilitar la informació, ara
diu que sí i més dies amb aquesta informació. Es va anul.lar i convocar una
nova Comissió Informativa amb canvi de data del Ple, en Comissió es parla de
tot el que s’hagi de parlar però és en el Ple on el govern i tot el consistori ha
de donar compte al públic i/o a tot el poble de Llançà. La Sra. Escarpanter es
referia al principi de transparència, i és per això el Ple ha de donar
explicacions tothom; i al que ha dit de la Junta de portaveus, aquesta no
sempre es convoca a iniciativa del grups de l’oposició, si hi ha una tema
important es podria fer a proposta de l’equip de govern, sense la petició
esmentada. Les esmenes presentar-les en Comissió Informativa i el debat,
potser seria més lògic si haguessin tingut el pressupost amb més antelació, i
el podia haver negociat el pressupost i no presentar esmenes, en període
d’al.legacions, que el govern compti amb l’oposició per discutir el pressupost i
saber el nostre parer.

ACTA DEL PLE

La gent dels negocis ja té el contenidor d’orgànica a dins, pensa que el proper
estiu ja no es tindrà males olors que provenen de negocis que abocaven en
els contenidors de ciutadans, sap que és complicat , hi ha molta feina, vol que
quedi constància que se sent responsable, amb moltes ganes d’aconseguir
que Llançà sigui un poble més net i treballarà amb companys de govern i
oposició en exigir més a l’empresa que facin millor la feina, si escau, i no es
pot obviar que s’ha de sensibilitzar per una cosa tan important com és la
neteja que afecta a tots.

El Sr. Cusí replica que si no fos pel recurs de reposició d’Esquerra no
l’haguessin tingut.
L’Alcalde manifesta que en aquesta fase haurien de fer preguntes i
interpel.lacions i no es va fer cap proposició ni res. Evidentment el que diu és
que, sense negar-se el govern de donar resposta a totes i cadascuna del que
ara demana el Sr. Grande, ja se’ls donarà per explicar-los tal com volen.
Quant a la transparència, en el Ple es dona compte de les partides on estan
desglossades les funcionalitats i on s’invertiran les partides, la Sra.
Escarpanter ha explicat quelcom que ja consta en el pressupost; i en
Comissió va demanar que fessin posicionaments, després d’un petit debat.
Pel que fa a la darrera Junta de portaveus, que ell sàpiga, va ser a iniciativa
del govern, la de Can Marli.

Fa ús de la paraula la Sra. Sílvia Barris, explicant que en obres té 200.000 €
que és el dia a dia; també Medi Ambient 145.000 i a Parcs i jardins, 28.000 € .
A part en inversió el total infraestractures 301.0000 € englobant asfaltatges,
sanejament de diferents carrers, reposició d’arbres que molta gent no sap;
molta despesa que no es pot concretar per actes incívics, primer tram de
voreres al carrer castellar, projecte de portada d’aigües, partida per a plagues,
millora de l’accés al parc de la Plaça Catalunya, per fases, i altres. No es pot
fer tot de cop.
El Sr. Juanjo Serran explica, sobre Turisme s’ha fet molt bona feina des de
l’oficina, es treballarà sobre la base existent, continuaran amb activitats de
l’estiu, visites guiades i tenint en compte que l’any vinent serà declarat l’Any
de Turisme esportiu es treballarà, i amb iniciatives perquè es pugui presentar
com a novetat. No pot avançar ben bé, es negocia amb la Generalitat, i es
treballa en l’àmbit de turisme esportiu.
La Sra. Sònia Sarola explica 5.000 euros per compra d’art, 13.500 € per a les
butaques de la Casa de Cultura, que es farà per fases; també hi inclou
cinema, fires, teatre, exposicions.
Intervé la Sra. Elsa Rodríquez exposant que per a Joventut hi ha activitats
com festes vàries, setmana jove i diversos tallers, en tot cas, tampoc no pot
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El Sr. Cusí expressa que, després de fer un llarg i curós estudi del pressupost,
el vot és contrari.
El Sr. Grande demana la resta d’explicacions abans de votar, no critica el
pressupost, demana si la Sra. Barris té suficient amb 161.000 € ... perquè la
carpa val 31.000 €, creu que no és tan difícil.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde conclou que demana el posicionament de cada un dels grups, pel
que fa al Pressupost.

Número: 2019-0014 Data: 07/02/2020

El Sr. Cusí replica que fou a iniciativa del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Llançà.

concretar exhaustivament.
Fa ús de la paraula la Sra. Núria Escarpanter informant que la carpa realment
no costa més diners, han reflectit algunes partides que eren molt genèriques,
per al control de la despesa, s’acoten partides, si el lloguer eren 18.000 €
s’afegeix calefacció i serveis llogats a més a més. Totes les partides de tots
els Regidors han patit, intentaran mantenir les mateixes activitats malgrat però
tenen menys diners, hi ha una despesa estructural.
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L’Alcalde explica que els diners del projecte de la Biblioteca estava lligada a
dues línies de subvencions, una de la Generalitat i altra de Diputació, on de
fer-se efectiva la inversió total de la nova biblioteca on estava projectada per
1.150.000 €. Aleshores si es volia ser un poble pioner per tenir accés a
aquestes subvencions, hauria de disposar-se de projecte bàsic i l’executiu;
però malauradament hi havia moltes queixes per servei de la biblioteca actual,
espai mínim, molts usuaris sobre tot l’estiu, es va considerar que aquesta
infraestructura si se subvencionava el 75% i l’Ajuntament només havia de
potser el 25%, es va triar que aquest projecte amb el projectes bàsic i
executiu; l’import dels 150.000 € li respondrà per escrit ja que creu que està
subvencionat àmpliament per part de la Diputació per tant aquest cost creu
que és inferior. Fou una proposta que no es podia refusar, si en un futur es
desencalla es podria tractar en Junta de Portaveus.
El Sr. Grande replica que sembla ara que tot es resol en Junta de Portaveus i
només se n’ha fet una.
L’Alcalde respon quan arribin la línia de subvencions, se’ls informarà i si tenen
a bé, es convocaria la Junta.

ACTA DEL PLE

El Sr. Grande pregunta perquè es varen gastar 150.000 € en el projecte de
Biblioteca i ara volen demanar una subvenció per arranjar la que ja tenim.

Amb sis vots a favor, dels grups municipals PSC-CP i Junts per Llançà; i
quatre en contra dels grups municipals Esquerra Republicana de Llançà i
Alternativa per LLançà, s'aprova:
Consta redactat el Pressupost General per a l’exercici 2020 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.
S’han elaborat les memòries i informes econòmics que consten dins de
l’expedient.
Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació
obrant en l’expedient, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA
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Seguidament se sotmet la proposta a votació:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pressupost de l’exercici 2020, de
conformitat amb el següent detall:
PRESSUPOST D’INGRESSOS
Pressupost
Ajuntament

Denominació

Pressupost Casal
Pensionista

Deducció
Aportac.

PRESSUP.
GENERAL

Impostos directes
I
II

Impostos
indirectes

III

Taxes i
ingressos

IV

Tranferències
corrents

V

Ingressos
patrimonials

VII

Tranferències de
capital

5.379.400

5.379.400

120.000

120.000

altres

1.660.000

74.800

2.126.700
-74.800

1.660.000

38.000

38.000

120.000

120.000

400.000

400.000

Passius financers
IX
TOTALS

9.841.100

77.800

-74.800

9.844.100

PRESSUPOST DE DESPESES
Denominació
Despeses
Personal

II

Despeses de béns
corrents i serveis

Pressupost Casal
Pensionista

Deducció
Aportac.

PRESSUP.
GENERAL

de
4.490.350

23.300

4.513.650

4.137.500

54.500

4.192.000

Interessos
III
IV

33.000
Tranferències
corrents

33.000

257.470

-74.800

182.670

Inversions
VI

520.000

520.000

402.780
9.841.100

402.780
9.844.100

Passius financers
IX
TOTALS

77.800

-74.800

Segon.- APROVAR la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’exercici 2.020,
d’acord amb el següent detall:
A) PLACES DE FUNCIONARIS
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I

Pressupost
Ajuntament

Número: 2019-0014 Data: 07/02/2020

3.000

ACTA DEL PLE

2.123.700

GRUP

PLACES

A1

1

A1

1

A1

1

A2

2

C1

5

VACANTS

OBSERVAC.

1. Funcionaris d'Habilitació
Nacional
Secretari
Interventor

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

1

C2

11

7

AG.PROF

1

1

3.1. Subescala Tècnica d'Administració Especial
3.1.1. Classe Tècnica Mitja
A1
Tècnics Mitjans

1

1

A2

2

2

3.1.3. Classe Tècnica Auxiliar
Tècnics Auxiliars

C1

2

2

A1

1

C1
AG.PROF

2

C1

1

C1

1

2

3.2.2. Policia Local i els seus
auxiliars
Sotinspector
Sergent
Caporal
Agent
Auxiliars

C2

3

C2

17

2

C2

4

4

Total places funcionaris

4 mesos

56

B) PLACES DE LABORALS
GRUP

PLACES

VACANTS

2. Tècnics Mitjans
3. Tècnics Auxiliars

A2

3

2

C1

6

2

4. Oficials i Auxiliars

C2

15

7

OBSERVAC.

1 nova creació
OOAA
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3.2. Subescala Serveis Especials
3.2.1. Places de Comeses
Especials
Títulats Superiors
Tècnics Especialistes
Altres

Número: 2019-0014 Data: 07/02/2020

3.1.2. Classe Tècnica Mitja
Tècnics Mitjans

ACTA DEL PLE

3. Escala d'Administració Especial

5. Operaris

AG.PROF

30

Total places personal laboral

23

1 nova creació
OOAA

54

B) PLACES DE CONTRACTATS

4. Oficials i Auxiliars

5. Operaris
Total places personal contractat

GRUP

PLACES

DEDIC. %

OBSERVAC.

C2

3

100

12 mesos

C2

1

100

7 mesos

C2

8

100

3 mesos

C2

1

100

2 mesos

AGR PR

3

100

3 mesos

AGR.PR.

2

100

12 mesos

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

GRUP

PLACES

VACANTS

OBSERVAC.

Agrup.

1

1

100% jornada

1

Quart.- SOTMETRE el Pressupost inicialment aprovat i la plantilla de personal
a informació pública per termini de 15 dies hàbils, mitjançant anunci al BOP, a
la web municipal i al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, als efectes
d’examen i reclamacions.
De no produir-se reclamacions dins el termini d’exposició pública, s’entendrà
definitivament aprovat el Pressupost, en els mateixos termes i quantitats.
Cinquè.- El Pressupost definitivament aprovat es publicarà resumit a nivell de
capítols al BOP, al web municipal i al Tauler d’anuncis de la Corporació, de
conformitat amb el que disposa l’art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”

Aprovació de convenis amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà dins el
Programa Treball i Formació 2019-2020 (SOC)
Favorable

Tipus de votació:

ACTA DEL PLE

B) PLACES DE LABORALS
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Tercer.- APROVAR la plantilla de personal del Casal del Pensionista per a l’exercici
2.020, d’acord amb el següent detall:

Número: 2019-0014 Data: 07/02/2020

18

Unanimitat/Assentiment

La Regidora Sra. Sílvia Barris llegeix el text del dictamen.
El Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal d’Esquerra, expressa el vot
favorable.
Intervé el Sr. Claudio Grande, portaveu del grup municipal APL, indicant que
voten a favor, els convenis estan bé però demanant que es donin els EPI’s
des del primer dia, fa lleig veure nois, encara que siguin del conveni amb
institut sense botes, guants, ulleres... donar millor imatge en tema d’EPI’s, si
se’ls dona i no se’ls posen, que algú els digui que se’ls han de posar

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà és una de les Entitats beneficiàries de la
convocatòria.
Per acord de la Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de data
13/09/2019, s’ha acceptat la sol·licitud d’Ajuntament de Llançà per la
contractació d’un peó per 12 mesos dins la línia PANP (Treball i Formació per
a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no
perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, preferentment
més grans de 45 anys).
Per tal que el Consell Comarcal dugui a terme les gestions oportunes, cal la
subscripció d’un conveni de Delegació de competències i d’un Conveni de
Cooperació amb l’Ajuntament de Llançà, com a participant del Programa
Treball i Formació per l’any 2019.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe fent constar que consta
consignació pressupostària suficient amb càrrec a l’aplicació pressupostària
número 2019/465.231del pressupost de despeses de l’exercici 2019 i que es
preveurà consignació suficient en l’elaboració del pressupost de l’exercici
2020.
D’acord amb el que disposen els art. 71.1 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, art. 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, de
l’organització comarcal de Catalunya, i art. 49 i ss. de la Llei 40/2015, d’1
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Al DOGC de data 12.08.2019 ha sortit publicada Resolució TSF/2232/2019,
de 12 d’agost de 2019, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per
a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació (SOC –
Treball i Formació).

ACTA DEL PLE

Per unanimitat, s'aprova:

Número: 2019-0014 Data: 07/02/2020

La Sra. Barris respon que el CCAE un cop aprovat i signat el conveni, els
dona els logos i després se’ls equipa, aquesta vegada serà diferent, fins que
no es disposi dels EPI’s, abans es farà una formació per part del Consell
Comarcal i així s’avança, que no treballin sense la roba adequada, un cop
se’ls dona se l’han de posar sí o sí.

d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA:
Primer.- APROVAR el Conveni de Delegació de competències entre el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Llançà, per a la
realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d’Ocupació
de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà.

Quart.- FACULTAR l’Alcalde, Francesc Guisset i Lagresa, per a la signatura
dels convenis i documents que resultin necessaris per a l’efectivitat del
present acord.
Cinquè.- NOTIFICAR l’acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.”

B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DEL PLE

Tercer.- ACREDITAR la plena disponibilitat de la despesa a la que es
compromet, a la partida pressupostària 2019/465.231del Pressupost de
despeses de l’exercici 2019 i preveure consignació suficient en el Pressupost
de l’exercici 2020.
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Segon.- APROVAR el Conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Llançà, per a la realització del Programa
Treball i Formació Alt Empordà del Servei d’Ocupació de Catalunya a la
comarca de l’Alt Empordà.

La Regidora Sra. Neus Ferré llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, indicant que
s’abstindran.
Fa ús de la paraula la Sra. Núria Escarpanter, portaveu del grup municipal
Junts per Llançà, dient que tenen el ple suport en la Moció, el Parlament
representa al poble català i s’ha de poder parlar de tot. I més en temes de
transcendència per a la ciutadania. I afegeix que aprofita per condemnar la
sentència del TSJ d’inhabilitació i multa al President Torra per no haver retirar
els llaços grocs.
Intervé l’Alcalde, manifestant que el grup socialista, considera que la defensa
de la llibertat expressió és un dret fonamental, està reconegut en la constitució
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Moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament
de Catalunya

i així es reflecteix en el Ple, però el contingut de la moció sobrepassa les
competències municipals, en base al text del dictamen, en aquests termes no
es pot votar a favor, però es mostra a la plena disposició que en Plens es
pugui debatre, el seu grup voten abstenció.
Amb sis vots a favor, dels grups municipals Junts per Llançà i Esquerra
Republicana de LLançà; i quatre abstencions, dels grups municipals PSC-CP i
Alternativa per LLançà, s'aprova:

Davant la deriva autoritària de l’Estat, que amenaça amb responsabilitats
penals a la Mesa del Parlament de Catalunya per defensar el dret a la
representació política i a la llibertat d’expressió dels diputats i les diputades,
fem nostra la Proposta de Resolució del Parlament de Catalunya parcialment
suspesa com a conseqüència dels incidents d’execució de sentència formulats
pel Govern espanyol al Tribunal Constitucional.
I com a exemple i reivindicació del dret dels òrgans de representació política,
escollits democràticament, a pronunciar-se sobre les qüestions que considerin
pertinents, el Ple adopta els següents ACORDS:
Primer.- Denunciar la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al
Parlament de Catalunya, clarament incompatible amb l’autonomia i la
inviolabilitat de la cambra.
Segon.- Reivindicar el dret dels diputats i les diputades del Parlament de
Catalunya, així com el dels membres d’aquest Ple, a poder debatre sobre tots
els assumptes que interessen a la ciutadania, inclosos el dret a
l’autodeterminació, la monarquia o la sobirania.
Tercer.- Considerar que davant les coaccions dels poders de l’Estat per
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Els òrgans de representació política, escollits democràticament, han de poder
expressar les seves opinions sobre els temes que considerin convenient. Si
no fos així, es desvirtuaria el sentit de les institucions democràtiques que
representen la voluntat de la ciutadania. I això és aplicable als ajuntaments,
als consells comarcals, a les diputacions i, sobretot, al Parlament de
Catalunya que representa el poble de Catalunya.

ACTA DEL PLE

Al Parlament de Catalunya s’hi ha de poder parlar de tot i s’han de poder
expressar totes les opinions, no només aquelles que agradin als poders de
l’Estat.
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La censura que el Govern espanyol -mitjançant el Tribunal Constitucionalpretén imposar al Parlament de Catalunya constitueix una vulneració
inacceptable de l’autonomia parlamentària i del dret a la representació política
dels diputats i les diputades, els quals tenen dret a exercir la llibertat
d’expressió i la iniciativa política sense coaccions de cap tipus.

intentar limitar els temes de debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap
més opció que defensar el dret a la representació política i a la llibertat
d’expressió de tots els diputats i diputades. Sense fissures. Perquè si la
censura entra al Parlament de Catalunya, o a qualsevol altra òrgan de
representació política, escollit democràticament, es desvirtua el sentit de les
institucions. Per això, expressa i expressarà tants cops com ho vulguin els
membres d’aquest Ple, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a
l’autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per
decidir el seu futur polític.

Setè.- Manifestar el seu suport i la seva solidaritat amb el president i la mesa
del Parlament de Catalunya que estan sent amenaçats judicialment per
defensar la llibertat d’expressió a la cambra.
Vuitè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya,
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Presidència del
Govern espanyol, i a la Presidència del Tribunal Constitucional.

9. Assumptes urgents
El grup municipal d'Esquerra Republicana de Llançà presenta una Moció per
reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i la
resta de presos i preses polítiques.
L'Alcalde demana al Secretari si hi veu impediment legal per ser debatuda i
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Sisè.- Constatar que altres parlaments de l’Estat es posicionen constantment
sobre qüestions que desborden el seu àmbit competencial, fins i tot demanant
la intervenció de les institucions catalanes, sense que això sigui objecte de
cap impugnació per part del Govern espanyol. I defensar el dret d’aquests
parlaments a seguir-ho fent, perquè la defensa del dret a la representació
política i a la llibertat d’expressió té valor sobretot quan es fa pels que no
pensen com nosaltres.
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Cinquè.- Recordar que el Parlament de Catalunya ha aprovat desenes de
resolucions polítiques sobre el dret a l’autodeterminació des de l’any 1989
sense que això hagi estat objecte de persecució i censura per part de les
institucions de l’Estat. I considera que ho ha de seguir fent si aquesta és la
voluntat dels diputats i diputades de la cambra.

ACTA DEL PLE

Quart.- Entendre que les competències autonòmiques no poden definir els
límits del que es pot parlar al Parlament de Catalunya, perquè els legítims
representants del poble de Catalunya s’han de poder posicionar políticament
sobre qüestions com la invasió de Turquia al Kurdistan, la crisi dels refugiats o
l’emergència climàtica, per posar només alguns exemples.

aquest diu que cap.
Votada la urgència per incloure la Moció en l'Ordre del dia, s'aprova per
unanimitat la inclusió urgent.
Moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata
d'Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques
El portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de LLançà llegeix la
Moció.

Intervé l’Alcalde, manifestant que el grup socialista s’abstindrà pel
pronunciament de caràcter polític, poden estar d’acord que la sentència del
Tribunal Europeu ha marcat un aclariment dels drets del Sr. Junqueras, i sobre
exigir la nul·litat, la seva defensa ja ho va demanar al Tribunal Suprem; i sobre
Puigdemont i Comín, també es demanarà una interpretació de la sentència si
els és aplicable, es veurà com es pronuncia, el seu grup respecta en un estat
de Dret el que és separació de poders, la justícia ha parlat i les sentències
s’han d’acatar i complir-se.

ACTA DEL PLE

la Sra. Núria Escarpanter, portaveu del grup municipal Junts per Llançà,
manifestant l’alegria que el Tribunal de la Unió Europea ha determinat que
Oriol Junqueras té immunitat com a eurodiputat en virtut de les eleccions així
com Puigdemon i el Conseller Comín, a veure com transcorre.
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Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL,
manifestant que s’abstindran.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de
desembre de 2019, que reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. La justícia ha
arribat des d’Europa, determinant que la immunitat d’un eurodiputat és vigent
des que es proclamen de forma definitiva els resultats de les eleccions,
desvinculant-ho del procediment intern dels estats membres.
Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar
les darreres eleccions europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics
catalans escollits com a eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, han
vist vulnerats els seus drets.
És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el
Tribunal Suprem apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol
Junqueras, anul·lant la sentència condemnatòria en relació al judici de l’1
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Amb sis vots a favor, dels grups municipals Junts per Llançà i Esquerra
Republicana de LLançà; i quatre abstencions, dels grups municipals PSC-CP i
Alternativa per LLançà, s'aprova:

d’octubre. Amb el reconeixement de la immunitat d’Oriol Junqueras, tot el
procediment posterior a la immunitat és nul. D’aquí l’exigència de nul·litat
immediata de la sentència i l’exigència de la seva posada en llibertat.
La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels estats
i, d’acord amb aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat
immediata d’Oriol Junqueras, respectant la immunitat que se li ha reconegut.
Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David
Sassoli, s'ha pronunciat en el sentit que l'estat espanyol apliqui amb celeritat
la sentència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Segon.- Reclamar que la resta d’independentistes catalans que fins ara han
vist negada la seva condició d’eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín,
puguin adquirir-la de forma immediata, en virtut de la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea.
Tercer.- Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el
seu vot a les passades eleccions europees del 26 de maig a opcions
independentistes i reclamar que no vegin més temps vulnerats els seus drets.

ACTA DEL PLE

Primer.- Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea i, en conseqüència, exigir la nul·litat de la
sentència del judici de l’1 d’octubre i reclamar la llibertat immediata d’Oriol
Junqueras.
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Per tots els motius exposats anteriorment, El ple de l’Ajuntament de Llançà
ACORDA:

Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la
presidència del Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris
del Parlament Europeu.

C) PRECS I PREGUNTES

Precs i preguntes d'Esquerra Republicana de Llançà
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Quart.- Instar l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les
seves formes - com la inhabilitació del President Torra - i a l'alliberament
immediat de tots els presos i preses polítiques.

1. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:

Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.

La Sra. Escarpanter diu que és un tema que està treballant en Mesa
negociadora, com bé ha dit és obligatori complir, el govern pretén consensuarho i tothom sap que està tractant-se.
L’Alcalde afegeix que és d’obligat compliment, que s’està negociant amb
delegats sindicals i tindrà repercussió.
2. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:

Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Contribueix l’Ajuntament de Llançà a minimitzar l’impacte que sobre el medi
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El Sr .Cusí, di que per saber com està el tema i també pel compliment de la
normativa, obligatòria per totes les empreses públiques o privades en tots els
àmbits, des del 13-5-2019 i llegeix que l’empresa ha de fixar el registre diari
de la jornada, el fitxar, que ha d’incloure horaris d’inici i fi de treball, sense
perjudici de la flexibilitat horària que estableix l’article. Ells entenen
l’obligatorietat de comptabilitzar les hores, no per la pròpia Llei sinó per 2
motius: un, que no hi hagi frau per part de l’empresa o ajuntament a l’hora de
no compensar o remunerar les hores que facin de més els treballadors; i altre
possible frau és que el treballador “trepa” que no fa les hores que li pertoquen.
No només per la finalitat del Decret en el capítol 3, els demana l’obligatori
compliment, que ho facin ràpid les sancions seran de 625 a 6250 € per
treballador que no compleixi i la plantilla municipal és de més de 100
treballadors, ell s’afanyaria.

ACTA DEL PLE

Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Núria Escarpanter, que el Reial Decret
diu que cal un Registre de la jornada de treball a efecte de garantir el
compliment dels límits en matèria de jornada per crear un marc de seguretat
jurídica per a treballadors i empreses; a dia d’avui, l’Ajuntament no està
complint, val a dir que el RD no afecta a to el personal, els funcionaris no es
regeixen per l’Estatut dels treballadors, en una primera reunió de la Mesa de
Negociació s’ha exposat el tema, als representants dels treballadors no els
sembla malament, demana a Esquerra si el fet que facin la pregunta té a
veure que estarien a favor de complir el RD o ho pregunten per informar-se.
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Compleix aquest Ajuntament amb el que disposa el Reial Decret Llei 8/2019,
de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la
precarietat laboral a la jornada de treball, i més concretament el seu Capítol
III?

ambient té el consum de paper, quan a explotació de recursos i quant a
producció de residus? En cas afirmatiu, quines mesures es duen a terme?

3. Pregunta que realitza la regidora Neus Ferré:

Per tal sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
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El Sr. Cusí celebra que s’hagin pres mesures, com ja varen indicar-ho en el
malbaratament de paper fa dues sessions, creu, amb les cartes que s’envien
de bústia en bústia, el govern ha rectificat després de la seva petició, ho
celebren però els cartells, els flyers a la Casa de Cultura, quan a l’entrada
tenen una tele que es va comprar el seu dia per informar de manera
electrònica, són detalls però tot suma, ara hi ha molts mitjans informatius
electrònicament, la gent gran també s’està adaptant en la supressió de paper.

ACTA DEL PLE

Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Núria Escarpanter, que l’Ajuntament és
sensible, si es fixen cada Regidor/a del Ple té dispositius, com a voluntat de
suprimir el paper que generava, convocatòries i documents, totes les
instàncies en alt percentatge són via electrònica, el paper deixa d’existir, les
notificacions es responen des de mitjans electrònics; la felicitació de Nadal via
telemàtica, les agendes culturals s’imprimeixen menys, de gener-febrer, 1500
passant a 800; la gent ho pot consultar per xarxes socials i internet; estan
plantejant-se la supressió de cartells a les cartelleres, i darrerament la
publicitat de l’Hora del conte, on cada alumne tenia un paper anunciant-la es
fa via WhatsApp; segurament en un futur es prendran més mesures, de
moment són aquestes

Respon l’Alcalde que la finalitat d’instal.lar els altaveus és a conseqüència de
les visites que ha fet com a Regidor de Promoció Econòmica pels
establiments i comerços de Llançà, li’n falten molts per visitar, i la petició que li
feien de manera comuna, era recuperar la música al carrer, com a eina de
promoció i dinamització de l’Àrea de comerç, afegeix que aquests altaveus
van lligat a la intervenció del Sr. Cusí, de donar publicitat de diferents actes
que es facin, en substitució de cartells, comunicació auditiva potser més
efectiva que el paper, es treballa en formats més electrònics com els altaveus
als carrers. El cost d’adquisició és de 7.441,02 €.
La Sra. Ferré pregunta si es quedaran en el poble.
L’Alcalde diu que atesa l’acceptació per part dels comerços especialment,
seran definitius ja que se suma a la publicitat que es vol donar de les
activitats.
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Amb quina finalitat s’han instal·lat altaveus en diferents parts del municipi?
Quin cost ha tingut la instal·lació?

Han realitzat les modificacions pertinents, debatudes en el ple passat, sobre
l’APP municipal?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Juanjo Serrán, definitivament estan
actualitzades, és cert que en el darrer Ple es va donar una informació, que no
es va complir en els terminis perquè es preveia aleshores fer una actualització
només de l’apartat que havien parlat amb l’empresa. S’ha actualitzat tota
l’aplicació sencera i és el motiu de la demora dels terminis i fa una setmana
que ja està operativa amb el nou format; s’ha canviat la plataforma per enviar
missatges, si ho han comprovat poden inserir-hi imatges en els missatges i
ara tot està actualitzat.
La Sra. Solé diu que fa un parell de setmanes no ho estava però les imatges
ella ja ho podia fer abans, no ho veu innovació; les 3 coses demanades: el
Registre, el seguiment i quan estigui resolta la incidència es comuniqués.
El Sr. Serrán manifesta que va fer una prova, identificant la persona es pot fer
el seguiment, no obstant està obert a suggeriments per millorar, demana que
se’ls informi, entre tots poder fer una eina eficaç per al poble.
5. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:

Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Preguem ens informin de les conseqüències i l’impacte del nou PDU (Pla
Urbanístic Director) de la Costa Brava a Llançà i de quines mesures
emprendrà al respecte aquest consistori.
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Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.

ACTA DEL PLE

4. Pregunta que realitza la regidora Maria Solé:
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La Sra. Ferré pregunta si el cost inclou la instal·lació i si s’havia consensuat
amb els veïns.
L’Alcalde contesta afirmativament la primera pregunta, adquisició dels aparells
i instal·lar-los; i a la segona, que hi ha consens amb els comerços però la
repercussió amb els veïns, fruit d’algunes queixes que s’han fet, han reubicat
altaveus i no hi ha contaminació acústica.
La Sra. Ferré indica que hi havia altaveus que estaven sobre les volades dels
balcons i que saben de queixes.
L’Alcalde diu que s’ha solucionat la problemàtica, funcionen de 10 a 1 i de 5 a
8 i amb ajustaments del volum; si algú es queixa se’ls atenen.
La Sra. Ferré vol aprofitar que si s’està millorant la comunicació amb el poble,
pregunta quan pensen retransmetre els Plens.
L’Alcalde diu que aquest és un altre tema, que hi ha substitució de papers,
tenen i-pads però sobre aquesta qüestió hi treballa l’equip de govern.

El Sr. Cusí manifesta que ja ho havia entès, el que és obvi és que abans de
treure el nou Pla Director la Generalitat va aprovar una moratòria, tothom pot
recordar, que afecta molts sectors a reordenar a Llançà, Roses 2, Fané, La
Selva, Les Esplanes, Cap Ras etc, només d’aquests 3 ja estan afectats pel
Pla Director o la moratòria, des del seu grup insisteix, que ara és el millor
moment amb la moratòria i que s’han d’aplicar les suspensió de llicència, i tard
o d’hora s’ha de fer, aprofitar l’avinentesa per ajustar-se a la realitat del
municipi i a la normativa.
L’Alcalde diu que no és això, la moratòria és el tràmit previ a qualsevol
aprovació inicial de planejament urbanístic, en aquest cas, hi ha suspensió de
llicències mentre no s’aprovi, la moratòria no és un tràmit diferent, sinó previ a
l’aprovació inicial, el 2-12-2019. Ara és quan s’ha de veure les implicacions
que suposa, l’Ajuntament ha de respectar un òrgan superior com el
Departament de Territori i sostenibilitat.
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L’Alcalde diu que el Pla Director del Litoral recomana o obliga fer una
reordenació de determinats sectors, el comunicat de premsa que ha referit
suposa una rebaixa del número d’habitatges de 2017 a 1429, a més de
reordenar volums, corredors d’espai verds, reordenació de la zona industrial.. i
s’ha d’estudiar. Quant a la necessitat de la revisió del planejament general, li
recorda que el Pla Director Litoral està per sobre del Pla General i qualsevol
iniciativa urbanística que es vulgui dur a terme a Llançà, no només s’ha de
sotmetre al Pla General sinó també al Pla Director Litoral i aquest primarà per
sobre. La revisió del Pla General ´suposa una important implicació, suspensió
de llicències i s’ha d’avaluar amb profund estudi si cal aquesta previsió, si hi
ha tanta modificació a fer, el nou text hauria de ser totalment diferent...
Demana tranquil·litat.

ACTA DEL PLE

El Sr. Cusí manifesta que el mateix dia 2 ja es feia pública la informació, el
Diari de Girona ho publicava el dia 3 pel que fa a Cap Ras, a Llançà el
planejament actual permet 2017 vivendes noves i la proposta d’aquest nou
Pla seria 1429 vivendes; saben perfectament que hi ha o es vol interposar
al·legacions per plataformes com SOS Costa Brava. En relació a la
massificació urbanística a Llançà els darrers anys, manifesta que és urgent un
nou POUM a Llançà, i atès que l’Alcalde ha dir que cal fer una gran
reordenació, igualment s’ha de fer un ordenament nou.
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L’Alcalde contesta que ha de ser prudent ja que el Pla Director s’ha aprovat
recentment el 2-12-2019, l’inici de la informació pública va començar el 12 i el
període d’al·legacions finalitza el 10-3-2020. En aquests moments la
documentació està a Serveis Tècnics on s’avaluen les preguntes que està fent
i s’estima més analitzar les propostes del Pla que fan sobre reordenació de
diferents espais del Pla General, s’ho volen estudiar acuradament per si escau
fer esmenes o suggeriments, acceptarà aportacions al govern.

6. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:

Per tal sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Per acord de Junta de Govern Local del passat 11 de novembre de 2019,
aquest govern ha aprovat la sol·licitud de dues subvencions del PUOSC per al
període 2020-24, en les línies següents:
Línia d’inversions
Centre de fires i activitats socio culturals
Total

Pressupost
367.184,05 €
367.184,05 €

Anualitat

Línia acció territorial municipis petits
Ampliació Biblioteca Pere Calders
Total

Pressupost
150.069,20 €
150.069,20 €

Anualitat

L’Alcalde contesta que és un projecte en què estan treballant, en la fase més
inicial, es vol executar per fases el primer té una inversió pressupostària
important i el PUOSC va en la línia de dinamitzar qüestions culturals o de
valor econòmic, aniria al solar de la carpa, seria un equipament per a
temporades baixes que es reactivaria el comerç a Llançà i no dependre tant
del turisme estacional de l’estiu. Es mira d’eliminar el cost i amb equipament
energèticament sostenible; quant a l’ampliació de la Biblioteca és una
proposta molt interessant, prevista per al 2024 i es treballa perquè els usuaris
ho demanen, les enquestes de l’actual lloc diuen que no són instal·lacions
correctes i es vol donar una major dimensió per a usuaris i activitats.
El Sr. Cusí replica que el centre de fires i activitats, entén que es passa a la
carpa de lona per una infraestructura de pedra, què seria aquest centre; i pel
que fa a la biblioteca, enllaça al que ha dit el Sr. Grande, entén que ara
s’amplia l’actual, a la Planta baixa de la Casa de Cultura amb 90 m2 ,
pregunta com s’ampliarà.
L’Alcalde, el centre de fires es farà segons les necessitats del municipis, es
passa d’una instal·lació provisional o carpa, serà d’obra perquè sigui més
econòmic i energèticament sostenible; quant a l’ampliació de la biblioteca, se li
farà arribar el projecte, anirà a la planta pis i amb major superfície, segons
recomana el mapa de lectura de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Cusí diu que l’edifici de fires serà gran, pregunta si la famosa sala
polivalent serà substituïda per aquest o no. I ampliar la biblioteca Pere
Calders, que té un dèficit per qüestions d’espai i altres, no entenen que el
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Preguem ens expliquin els dos projectes.

ACTA DEL PLE

2024
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2020

Intervé la Sra. Ferré, quant a la pregunta 4 amunt formulada indica que ha
descarregat l’aplicació i no funciona correctament. Ho ha fet vàries vegades i
no hi ha manera.
El Sr. Serrán diu que al finalitzar la sessió ho poden fer conjuntament.

7. Pregunta que realitza la regidora Neus Ferré:
Per tal sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Per quin motiu les pancartes reivindicatives que estaven penjades a la façana
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L’Alcalde diu que el centre de fires i activitats socioculturals evidentment tindrà
funcions de promoció i cívic, absorbint les funcions de sala polivalent, on ja
està feta la primera fase. Respecte l’ampliació de la biblioteca Pere Calders,
l’acció del govern va lligada a les subvencions que sorgeixen de les
administracions públiques, el Sr. Cusí sap que amb la situació econòmica de
l’Ajuntament, com s’ha vist en el pressupost, ara invertir 1.150.000 € no es
pot, però si se subvenciona el 75% l’Ajuntament s’ho pot replantejar, hi ha els
projectes bàsics i l’executiu i alt percentatge subvencionat, no és malbaratar
és un projecte d’inversió lligat a subvencions que proposa el PUOSC que es
destinen a qüestions culturals, i Llançà necessita una biblioteca, és evident.
S’ha de solucionar; si no podem fer front a 1.150.000 € s’acull al PUOSC i
s’amplia l’actual, que d’acord amb el projecte es compliran amb els m2
necessaris per donar un òptim servei i complir amb el Mapa de Lectura que
exigeix la Generalitat, ell no està marejant ningú, es vol solucionar un
problema local. Ara mateix el projecte que és més òptim i d’immediat
compliment és acollir-se a l’ampliació de la biblioteca. Quant a adquirir les 3
parcel·les, de tota manera segons el PGOU tot aquell sector té la qualificació
urbanística d’equipament públics i s’havien d’adquirir per a Biblioteca, escola,
hospital ... i també hi ha un carrer de connexió. No és cap malbaratament.

ACTA DEL PLE

novembre del 2018 el sistema de biblioteques de la Diputació inverteix
13.990,05 € per renovar mobiliari, el gener del mateix any s’anuncia adquisició
de 3 parcel·les per ubicar-hi la nova biblioteca, amb un projecte de 1000 m2,
passant de 90 a 1000, amb un cost aproximats 1,5 M€ i tot això a part de
l’ajuda de la Diputació de Girona, que ha sufragat el 40% de tot aquest
dispendi, però el total entre si es feia, o no, s’amplia o no, a la memòria que
se’ls va traslladar i a la Casa Marli, datat de febrer de 2019. I mesos enrere
presentaven el projecte de la nova biblioteca, ell no entén on volen la
biblioteca, a Can Marli, la nova, ara l’ampliació ... a grosso modo 185.000 €
llençats, de diners públics, tant li fa que sigui subvencionat o íntegrament
pagat per l’Ajuntament, demana aclariment i deixar de malversar diners
públics, o nova biblioteca, o traslladar o ampliar; 3 projectes diferents de
biblioteca li sembla que la gent ja veu com duen la gestió del tema.

de l’ajuntament s’han tret i s’han penjat fora de la casa consistorial?

Per tal sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Segons informació emesa pel propi govern municipal, aquest té previst ubicar
el Casal del Pensionista i un nou Centre per a joves a l’edifici de Can Marli
situat al carrer Cabrafiga. Preguem ens informin de:
Quan seran operatius aquests serveis en el seu nou emplaçament?
En què consistirà el nou servei de Centre de joves?
L’Alcalde contesta que tal i com ja li va dir, no hi ha cap informació oficial
emesa pel govern municipal, aquesta informació està en estudi a la Junta de
Portaveus, on l’Alcalde us va demanar que no s’utilitzés políticament cap
notícia al respecte, perquè els grups estan debatent i estudiant les millors
propostes per a la Casa Marli i s’evités donar coneixement; i a la pregunta
manifesta que no es pot pronunciar fins la decisió de la Junta de Portaveus.
El Sr. Cusí replica recapitulant, tema Casa Marli en període electoral, arriben
acord amb Patrimoni de la Generalitat, en un govern interí mentre no es
proclamés l’actual govern, se signa la concessió demanial amb un cànon, que
ja no són 72.000 € anuals de lloguer, segons pressupost puja 90.000 €, els
quals de moment es destinen a un edifici buit, cap mena d’ús, edifici del qual
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8. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
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La Sra. Ferré veu bé que si hi ha el pressupost per penjar-les a la façana i
estudiar fer-ne unificada en un sol missatge més impactant, consensuat entre
tots i instal·lar-la a la façana, avui ni es veuen ni es llegeixen, estan fetes
malbé.
La Sra. Escarpanter indica que els pals, segons Serveis Tècnics, és complicat
adossats a façana i proposaven posar-lo al biaix a tocar l’Ajuntament, no a
façana. Se’n pot parlar.

ACTA DEL PLE

Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Escarpanter, que tenen el compromís des
de Junts per Llançà que les pancartes han d’estar a la façana, volen lluir-ne 3
com fins ara i la infraestructura de l’Ajuntament és complicada, estaven tapant
les finestres, sense entrada de llum natural i arran les darreres eleccions que
la Junta Electoral les va fer despenjar, es va creure oportú una solució perquè
les pancartes lluïssin millor, amb el vent s’enredaven i mala imatge, avui no és
el millor exemple bufa vent i estem igual, però vol que quedi constància que la
mesura és per millorar, hi ha un pressupost del 14 de novembre, per que
s’instal·lessin pals per lluir bé, és una qüestió que està sobre la taula,
complicat de posar-les novament a la façana, es vol reivindicar el missatge i
que consti que es voldria a façana. A criteri seu personal es veuen millor.

El Sr. Cusí li replica que és sobre la Memòria, per tenir una base per treballar
que avui dia no existeix.
L’Alcalde diu que prèviament ha de tenir clar els usos. Afegeix que cal dir el
cànon anual són 72.000 € ho ha repetit moltes vegades ara diu 95.000 € i se li
ha explicat que és la meritació de la part que es fa l’exercici següent, un cop
signat, que li quedi clar els 72.000 € i ho sap perquè signada la concessió
demanial estava estipulat amb la Generalitat, i que el Departament de
Patrimoni depèn d’Esquerra, ja que vol transparència, quan el Sr. Cusí era
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L’Alcalde li pregunta per a què serveix la Junta de Portaveus. Ell diu que és
per debatre, discutir diferents propostes, no li digui que el govern ha decidit
una cosa, el Sr. Cusí fa un discurs que acaba dient que no saben els usos, el
govern sap les seves propostes, i encara en Junta de Portaveus no s’ha
acabat de decidir, allà es dictaminarà i debatrà a fons; l’equip de govern té
lleialtat institucional al que es debati en una Junta de Portaveus, si allà se’ls
diu que estan disposats a debatre a fons les propostes, aquests estudis de
viabilitat seran en base a un projecte.

ACTA DEL PLE

ens varen mostrar la memòria o estudi d’usos i que incloïa Museu i centre
d’estudi de la tramuntana, col·leccions Duran i Menéndez, Biblioteca
Municipal, alberg, centre de formació del vi i l’oli, centre de joves i gent gran..
Tot això, com va sortir en campanya electoral i posteriorment, per decisió del
govern sense consens amb ningú ni l’oposició, d’aquí Esquerra Republicana
de Llançà recolzada pel grup APL de fer la consulta popular, saber si la gent
volia el contracte que es va signar finalment, aleshores varen voler provar
amb el tema dels usos, el govern es va comprometre i la cosa segueix el seu
ritme, es va convocar a petició d’Esquerra i com ha dit el Sr. Grande, la primer
i única Junta de Portaveus per tractar el tema.
Aquesta pregunta és pertinent perquè ja han triat els usos del c/ Cabrafiga, el
Casal del Jubilats i un centre de joves, sembla que l’acord se’l passen pel
folre. A la Junta de Portaveus varen demanar confidencialitat, quan un tema
tan transcendental, amb els cèntims que costa i costarà, indiferentment del
serveis i usos, aquí s’ha de saber tot, per molt que es treballi propostes o
projectes en Junta, tot això s’ha d’explicar a la ciutadania. A sobre el truca per
dir-li que retiri una pregunta del Ple que no és pertinent, no fos cas que
sàpigues tot,,, justament ha de fer partícips la ciutadania. Tot i la memòria, no
saben què fer-ne, no saben com rendibilitzar Can Marli perquè tot el que s’hi
dugui a terme, veuen a venir que pugui ser més que deficitari. Per això en
Junta de Portaveus el Sr. Cusí li va demanar un estudi de viabilitat econòmica
en el qual hi consti el cost de l’adequació i rehabilitació dels diferents espai i
edificis, el cost dels diferents usos, incloent el personal, cost anual de
manteniment dels edificis i del jardí. Com va dir-li abans de fer qualsevol
proposta o projecte han de tenir una radiografia fidedigna del cost que ja es
paga, el que suposarà i el de la inversió en sí.
El Sr. Cusí afegeix que és un tema suficientment important perquè no es porti
amb opacitat com pretén el govern , tot ha de ser públic i més avui dia, apliqui
el principi de transparència.

L’Alcalde manifesta que el Sr. Cusí també pot treballar fent pressió a la
Generalitat, si vol li pot fer-se una delegació.
El Sr. Cusí diu que el contracte està signat.
L’Alcalde manifesta que tingui iniciativa i renegociï el contracte.
El Sr. Cusí diu que concerti una reunió amb el Sr. Sutries i pot anar ell també
per renegociar junt amb l’Alcalde.
L’Alcalde respon que hi pot anar sol per renegociar, ja que no ha fet
absolutament res. Sobre la modificació de crèdit referida és per habilitar
aquest espai del c/ Cabrafiga i la publicació feta per l’oposició que no hi ha
cap inversió a la Casa Marli no és certa, han estat 21.000 € per un
equipament i el govern ha destinat diners per habilitar-lo a uns usos que es
varen proposar en Junta de Portaveus .
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El Sr. Cusí replica que els 90.000 € no era per la meritació que ja ha tractat en
l’acord del pressupost sinó per l’operació de crèdit fa un mes enrere amb
21.563,84 € el cost que suposarà la rehabilitació de l’edifici del c/ Cabrafiga
per encabir-hi el Casal dels Jubilats i el centre de joves, decisió unilateral del
govern. Quant a la reunions al Departament de la Generalitat depèn
d’Esquerra, en sis mesos de la seva legislatura varen poder negociar amb
Patrimoni. Amb Puigdemon President no es va designar director General de
Patrimoni fins uns mesos més tard i fins que va aconseguir cita, pot
corroborar-ho el Sr. Grande, es va iniciar a parlar del tema Can Marli i les
condicions eren les que ha dit l’Alcalde, no ho nega, eren 150.000 € ja
negociades abans pel Sr. Pere Vila amb el Sr. Mascollell, i com ja ha dit vàries
vegades, només varen fer-se dues reunions, l’objectiu seu com a Alcalde era
que el cost fos zero i ho ha repetit moltes vegades. Ara el Sr. Guisset arriba a
l’acord de 72.000 € i culpa el Departament de Patrimoni de la Generalitat que
els fan pagar això, doncs paga perquè vol, ha estat entre dues
administracions, és una culpa compartida.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde continua dient que estan disposats a treballar amb l’oposició sobre
quins usos es poden fer, s’ha tingut una primera celebració i ara ja donen per
suposades coses que s’han de debatre tots junts. Ell no es vol pronunciar
sobre una decisió de la Junta de Portaveus per respecte a aquesta i ja ho ha
dit, no es pronunciessin mentre no hi hagués un pronunciament definitiu, que
si no hi ha consens, tampoc ell no el dirà. Si no volen participar-hi no perdrà el
temps. No es vol fer a esquena del poble, els demana si estan disposats a
tenir lleialtat mínima de la Junta abans d’utilitzar-ho públicament, ja que
ambdós partits ho han publicat al facebook. Els demana que esperin a la
decisió de la Junta de Portaveus.
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Alcalde se li demanava un cànon de 150.000 € amb el Sr. Grande de testimoni
i l’actual Alcalde va aconseguir l’anterior govern, que el Departament de
Patrimoni que podia donar l’equipament gratis no ho va fer exigint un cànon
que va acabar tancant en 72.000 € . No li digui que va fer una mala gestió. Si
Can Marli costa això és perquè Esquerra Republicana va demanar-lo, el Sr.
Cusí no ha fet cap gestió perquè el cànon fos zero.

El Sr. Cusí manifesta que no es respon a la seva pregunta, molt clara, saber
quan es posarà en funcionament i quin servei es donarà en el centre de
Joves.
L’Alcalde diu que no l’escolta, fins que no decideixi la Junta de Portaveus, no
es pronunciarà. Si se li diu que no volen participar i que se suspenguin, així es
farà i el govern prendrà les decisions que estimi oportunes.
El Sr. Cusí insisteix demanant l’informe de viabilitat econòmica.

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
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L’Alcalde replica que varen publicar textualment “inversió zero el 2019” i això
és fals.
El Sr. Grande diu que era per al 2020, al pressupost.
L’Alcalde demana que ho aclareixin i rectifiquin.
El Sr. Grande diu que els 21.000 € es volen invertir a Can Marli, i es va
decidir per unanimitat del govern, no va preguntar a l’oposició.
L’Alcalde ho nega, es va discutir en Ple, on es va posicionar junt amb
Esquerra, es va tancar la concessió demanial sobre Can Marli i es va sotmetre
a Ple, amb posicionament que APL no la volia de cap de les maneres pagant, i
per part d’Esquerra sí la volien però no amb aquest cànon anual i davant
aquesta situació i ell com a Alcalde i l’equip de govern s’havia de prendre la
decisió per majoria es va aprovar acceptar l’equipament de la Generalitat. Li
diu al Sr. Grande que la publicació de la inversió zero és falsa, perquè ho
posa.
El Sr. Grande diu que és del 2020.

ACTA DEL PLE

Intervé el Sr. Grande manifestant que parla de Juntes de Portaveu i només se
n’ha fet una, hauria estat bé convocar una Junta quan varen decidir signar per
Decret 72.000 € pel lloguer d’una Casa sense saber el que s’hi volia fer, quan
es lloga un local o apartament, és per fer-hi una cosa no per pensar què s’hi
farà, el seu grup ha publicat què pagarà l’Ajuntament el 2020, no han publicat
informació de la Junta de Portaveus.

