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Exp. Gen: 2013/1496 1 
02.03.37 2 

 3 
ACTA NÚM.: PLE2013/11 DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 4 
L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA REALITZADA EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2013. 5 
 6 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia divuit de desembre de dos mil tretze es 7 
reuneix el Ple municipal per tenir sessió extraordinària sota la Presidència de l’alcalde Sr. Fermí 8 
Santamaria Molero i amb l’assistència dels regidors  Srs.  Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler 9 
Salvadó, Jesús Malagón Granados, Xavier Vilella Bayé, Anna Hereu Masó, Sergi Miquel 10 
Valentí, Pilar Aliu Bou, Carles Serrat Tur, Eugènia Comas Alsina  i David Parron Ojeda.   11 
La sra. Olga González Gómez s’incorporarà després de prendre possessió del seu càrrec.  12 
El sr. Josep Aliu Mundet s’incorporarà al moment que es dirà.  13 
Actua de secretari el Sr. Norbert Bes Ginesta.  14 
 15 
1. Actes pendents d'aprovar.  16 
 17 
1.1. PLE2013/10 ordinària 27/11/2013. 18 
S’aprova per unanimitat amb les esmenes presentades pel grup d’AxLL que ja s’han incorporat 19 
a l’acta.  20 
 21 
El Sr. alcalde  informa que ja ha arribat la credencial de la nova regidora Sra. Olga González 22 
Gómez, del grup de CiU,  en substitució de la sra. Mireia Collell Rosselló, per tant, procedirà a 23 
prendre possessió del seu càrrec en aquest Ple i abans d’entrar a debatre els punts establerts 24 
a l’ordre del dia.  25 
 26 
El Sr. alcalde  crida a la sra. González i li pregunta el següent: “Jureu o prometeu per la vostra 27 
consciencia i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de 28 
Llagostera, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia 29 
de Catalunya?” 30 
 31 
La Sra. Olga González  respon que ho promet per imperatiu legal i sense renunciar al legítim 32 
dret d’autodeterminació de Catalunya.  33 
 34 
El sr. alcalde  li dóna la benvinguda.    35 
 36 
2. Propostes  37 
 38 
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries  39 
 40 
2.1.1. PRP2013/1873   Aprovar el pressupost i la plantilla de personal pe r a l'any 2014.     41 
 42 
En aquest punt s’incorpora el Sr. Josep Aliu.  43 
 44 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 45 
General:  46 
 47 
“Atès que, d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 del Text Refós de la Llei 39/1988, 48 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, el Pressupost de l’Ajuntament de 49 
Llagostera conté la previsió de l’estat d’ingressos i de despeses de l’exercici 2014. 50 
Atès que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost és la prevista a l’article 168.1 del 51 
Text Refós de la Llei 39/88, que estableix el contingut dels Pressupostos dels ens locals. 52 
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Atès que es compleix la Regla de la Despesa que preveu l’art. 12 de la Llei Orgànica 2/2012, 1 
de 27 d’abril, perquè la despesa màxima computable a l’exercici 2014 no supera la taxa 2 
màxima de l’1,5% del PIB. 3 
Atès que l’expedient inclou les Bases d’Execució del Pressupost, que han d’acompanyar el 4 
Pressupost General, de conformitat amb l’article 165.1 del Text Refós de la Llei 39/1988, 5 
essent el seu contingut l’establert al Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 6 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/88 en matèria de Pressupostos. 7 
Atès que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del Pressupost, segons 8 
allò que disposen els articles 22.2.e) i i) i 47.1 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 9 
Bases del Règim Local. 10 
Vist l’informe d’Intervenció favorable a l’elevació del projecte de Pressupost al Ple de la 11 
Corporació, donant compliment a allò que disposa l’article 168.4 del Text Refós de la Llei 12 
39/1988. 13 
Per tot això,  14 
S’acorda: 15 
Primer .- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Llagostera per a l’any 16 
2014 amb els següents estats d’ingressos i despeses: 17 
 18 

Pressupost propi de la Corporació  19 

INGRESSOS   DESPESES  
CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT   CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT  

1 Impostos directes 3.355.000,00 
 

1 Despeses de 
personal 

2.652.800,00 

2 Impostos 
indirectes 

65.000,00 
 

2 Despeses béns 
corrents i serveis 

2.890.665,00 

3 Taxes i altres 
impostos 

1.258.085,00 
 

3 Despeses financeres 50.000,00 

4 Transferències 
corrents 

2.290.275,00 
 

4 Transferències 
corrents 

655.820,00 

5 Ingressos 
patrimonials 

244.150,00 
 

6 Inversions reals 845.150,00 

6 Alienació 
inversions 

0,00 
 

7 Transferències capital 20.000,00 

7 Transferències 
capital 

290.925,00 
 

8 Actius financers 0,00 

8 Actius financers 0,00  9 Passius financers 390.000,00 

9 Passius financers 1.000,00    TOTAL DESPESES 7.504.435.00 
  TOTAL 

INGRESSOS 
7.504.435,00 

    
 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 
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Pressupost del Patronat Municipal d’Esports  1 

INGRESSOS   DESPESES  
CAPITOL CONCEPTE ESPORTS  CAPITOL CONCEPTE ESPORTS 

1 Impostos directes 0,00 
 

1 Despeses de 
personal 

141.500,00 

2 Impostos 
indirectes 

0,00 
 

2 Despeses béns 
corrents i serveis 

67.500,00 

3 Taxes i altres 
impostos 

111.400,00 
 

3 Despeses financeres 500,00 

4 Transferències 
corrents 

200.900,00 
 

4 Transferències 
corrents 

97.850,00 

5 Ingressos 
patrimonials 

50,00 
 

6 Inversions reals 5.000,00 

6 Alienació 
inversions 

0,00 
 

7 Transferències capital 0,00 

7 Transferències 
capital 

0,00 
 

8 Actius financers 0,00 

8 Actius financers 0,00  9 Passius financers 0.00 

9 Passius financers 0,00    TOTAL DESPESES 312.350,00 
  TOTAL 

INGRESSOS 
312.350,00 

    
 2 

Pressupost del Patronat Municipal de la Residència Josep Baulida  3 

INGRESSOS   DESPESES  
CAPITOL CONCEPTE RESIDÈNCIA  CAPITOL CONCEPTE RESIDÈNCIA 

1 Impostos directes 0,00 
 

1 Despeses de 
personal 

925.500,00 

2 Impostos 
indirectes 

0,00 
 

2 Despeses béns 
corrents i serveis 

289.700,00 

3 Taxes i altres 
impostos 

683.500,00 
 

3 Despeses financeres 1.500,00 

4 Transferències 
corrents 

524.000,00 
 

4 Transferències 
corrents 

0,00 

5 Ingressos 
patrimonials 

9.200,00 
 

6 Inversions reals 0,00 

6 Alienació 
inversions 

0,00 
 

7 Transferències capital 0,00 

7 Transferències 
capital 

0,00 
 

8 Actius financers 0,00 

8 Actius financers 0,00  9 Passius financers 0.00 

9 Passius financers 0,00    TOTAL DESPESES 1.216.700,00 
  TOTAL 

INGRESSOS 
1.216.700,00 

    
 4 

 5 
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 1 

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2 

 3 
INGRESSOS      
CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT  ESPORTS RESIDÈNCIA CONSOLIDACIÓ TOTAL 

1 Impostos directes 3.355.000,00 0,00 0,00 0,00 3.355.000,00 

2 Impostos indirectes 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 

3 Taxes i altres impostos 1.258.085,00 111.400,00 683.500,00 0,00 2.052.985,00 

4 Transferències corrents 2.290.275,00 200.900,00 524.000,00 -200.000,00 2.815.175,00 

5 Ingressos patrimonials 244.150,00 50,00 9.200,00 0,00 253.400,00 

6 Alienació inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Transferències capital 290.925,00 0,00 0,00 0,00 290.925,00 

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Passius financers 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

  TOTAL INGRESSOS 7.504.435,00 312.350,00 1.216.700,00 -200.000,00 8.833.485,00 

 
 
DESPESES      
CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT  ESPORTS RESIDÈNCIA CONSOLIDACIÓ TOTAL 

1 Despeses de personal 2.652.800,00 141.500,00 925.500,00 0,00 3.719.800,00 

2 Despeses béns corrents i 
serveis 

2.890.665,00 67.500,00 289.700,00 0,00 3.247.865,00 

3 Despeses financeres 50.000,00 500,00 1.500,00 0,00 52.000,00 

4 Transferències corrents 655.820,00 97.850,00 0,00 -200.000,00 553.670,00 

6 Inversions reals 845.150,00 5.000,00 0,00 0,00 850.150,00 

7 Transferències capital 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Passius financers 390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 

  TOTAL DESPESES 7.504.435,00 312.350,00 1.216.700,00 -200.000,00 8.833.485,00 

 4 
 5 
Segon .- Aprovar les Bases d’execució que acompanyen el Pressupost, segons la redacció 6 
donada. 7 
Tercer .- Aprovar la plantilla de Personal de l’Ajuntament i dels seus dos Organismes 8 
Autònoms, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i 9 
publicar-la al BOP i al DOGC segons els quadres següents: 10 
 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 
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 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
a. PLANTILLA  AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA  6 

      
A. PERSONAL FUNCIONARI       
Denominació Grup  Nivell  Places  Vacants  Observacion

s 
FUNCIONARIS D'HABILITACIÓ ESTATAL      
Secretaria A1 28 1   
Intervenció A1 22 1 1 Nomenament 

accidental 
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL      
TAG A1 22 1 1 interí 
Subescala administrativa C1 16 5   
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL      
Classe: POLICIA LOCAL      
         Sergent C1 16 1   
         Caporal C2 14 2   
         Agent C2 12 15 5 1 plaça a 

extingir 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
B. PERSONAL LABORAL  
 

     

D'ACTIVITAT CONTINUADA      
Denominació Grup  Nivel

l 
Places  Vacants  Observacions 

Tècnics superiors A1 22 4 1  
Tècnics mitjans A2 18 7 1  
Tècnics auxiliars biblioteca C1 14 2   
Tècnics espec. llar d’infants C1 14 9 2  
Inspectora d’obres C1 14 1   
Administratius C1 14 4  1 plaça a extingir 
Auxiliars administratius C2 12 4  1 plaça reserva minusvàlid 
Subalterns E 10 3   
Encarregats i personal qualificat C2 12 3  2 places dedicació 50% 
Personal d’oficis no qualificat E 12 9 3 1 plaça reserva minusvàlid 
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D’ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA  
Tècnica medi ambient C1 14 1  obra o servei 
Tècnics espec. llar infants C1 14 3  Curs escolar 
Personal adscrit a Pla de Barris       
Coordinadora A2 20 1  Obra o servei 
Aux. Administrativa C2 12 1  Obra o servei 
Educadora ambiental C2 12 1  Obra o servei 
Tècnica polítiques migratòries A2 18 1  Obra o servei 
Monitora talleret + Dona espai C1 14 1  Obra o servei 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
b. PLANTILLA  DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS  10 
 11 
PERSONAL LABORAL  12 
D’ACTIVITAT CONTINUADA      
Denominació Grup  Nivell  Places  Vacants  Observacions 
Monitors esportius C1 14 1   
Administratiu C1 14 1   
Conserges E 10 2 1  
Netejadora E 10 1 1 Temps parcial 
D’ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA  
Conserge festius E 10 1  Caps de setmana 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
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 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
c. PLANTILLA  DEL PATRONAT MUNICIPAL RESIDÈNCIA JOS EP BAULIDA  6 
 7 
PERSONAL LABORAL  8 
D’ACTIVITAT CONTINUADA 9 
Denominació Grup Nivell  Places  Vacants interins  Observacions 
Direcció             
directora C1 16 1 1   promoció  interna 
directora C2 16 1     a extingir 

administrativa C1 14 1     
temps parcial – 20 
h/setm. 

ordenança E 10 1       
Tècnics especialistes             
fisioterapeuta  A2 18 1  1 1   
infermer/a A2 18 2 1 1   

terapeuta ocupacional  A2 18 1 1  1 
 temps parcial – 12 
h/setm. 

treballador social  A2 18 1 1 1   

educador/a social  A2 18 1 1            1 
 temps parcial – 10 
h/setm. 

Cuineres             
cuineres E 12 4       
Auxiliars de geriatria             
auxiliars de geriatria E 12 17 4 4   
auxiliars de geriatria nocturn E 12 4       
Personal de neteja             
bugadera E 12 2 1 1   
netejadores E 10 3       
D'ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA  
Auxiliar de geriatria E 12 1  Festius 
 10 
Quart .- Aprovar la relació de llocs de treball que figura a l’expedient administratiu i publicar-la al 11 
BOP i al DOGC. 12 
 13 
Cinquè .- Publicar el present acord al BOP per al tràmit d’informació pública durant el termini de 14 
15 dies hàbils, d’acord amb allò que disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei 39/88. El 15 
Pressupost General i la plantilla de personal per a l’exercici 2014 s’entendran definitivament 16 
aprovats en el supòsit de no produir-se reclamacions en el termini esmentat. 17 
Sisè .- Trametre còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a través del 18 
Departament de Governació i Administracions Públiques.” 19 
 20 
Es produeixen les següents intervencions: 21 
 22 
El Sr. Ramon Soler  pren la paraula i diu que avui es presenta a aprovació inicial el pressupost 23 
municipal per a l’any 2014,  que en el seu conjunt puja a 8.833.485 euros, dels quals 7.500.000 24 
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corresponen a l’Ajuntament, 312.350 al Patronat d’Esports i 1.216.700 a la Residència Josep 1 
Baulida.  2 
Els pressupostos de la Residència Josep Baulida i del Patronat d’Esports ja han estat debatuts 3 
en els seus respectius òrgans i ara es centrarà a explicar el de l’Ajuntament.  4 
La font d’ingressos dels esmentats patronats són les quantitats que transfereix l’Ajuntament i 5 
les quotes que paguen els usuaris.  6 
El pressupost de l’Ajuntament està basat pràcticament en l’atenció a les persones, per a la 7 
situació econòmica que s’està passant.  8 
Qualsevol que miri el pressupost podrà veure que la partida destinada a benestar social  ha 9 
baixat un  8,63%, però en canvi si es mira tot el que és atenció a les persones,  que és 10 
Educació, Acció Social, Promoció Econòmica i Pla de Barris, aquest pressupost augmenta un 11 
14,9%. 12 
L’any passat aquesta partida suposava un 17,6%  del pressupost i aquest any pràcticament és 13 
el 20%,  concretament s’ha incrementat en 186.290 euros. 14 
La visió que té l’equip de govern de l’atenció a les persones no és només assistencialista, o 15 
sigui donar ajudes directes a la gent que s’ho està passant malament,  que és prioritari i 16 
compartit, però quedar-nos amb aquesta part és un mal favor, perquè també han de tenir 17 
suport en temes de formació, de promoció de l’economia, d’educació....que són bàsics perquè 18 
la gent de Llagostera es pugui valer per si mateixa i pugui viure amb dignitat. 19 
Per aquest motiu es destaquen molt les àrees del pressupost que en Educació s’incrementa en 20 
25.000 euros, que representa un 10%,  Acció Social té una reducció en relació a l’any anterior 21 
d’un 8,6%, Promoció Econòmica s’incrementa un 30,5% i el Pla de Barris,  que se centra en 22 
l’àmbit socioeconòmic s’incrementa un 22,78%. En el seu conjunt suposa un increment 23 
d’1.457.310 euros.  24 
Si es desgrana el pressupost,  la partida més important és la d’Alcaldia perquè inclou tot el 25 
personal de l’Ajuntament, que representa el 40%,  la segueixen  Obres i Serveis, Urbanisme, 26 
Seguretat Ciutadana, Hisenda,  Cultura... però insisteix que el 20% del pressupost, o sigui la 27 
segona partida més important se’n va a l’atenció de les persones.  28 
Pel que fa referència a les inversions, s’ha eliminat la partida destinada al vehicle policial i s’ha 29 
suplementat la partida de despeses d’inversions generals.  30 
Pel que respecta a educació, a l’Escola Lacustària s’ha fet un estudi pensat en l’eficiència de la 31 
millora energètica perquè l’any 2015 es pugui fer un canvi en el sistema de calefacció actual 32 
per la biomassa. Aquest estudi,  que s’ha fet des de la Diputació, puja a la quantitat de 41.263 33 
euros. 34 
A la piscina municipal hi ha inversions previstes per valor de 8.833 euros, a l’antic escorxador 35 
per valor de  10.936 euros, a la Biblioteca per valor de 4.691 euros, al pavelló d’esports es 36 
millorarà la coberta i els vestidors i a la zona esportiva de la Canyera s’arranjaran les pistes de 37 
tennis, a la Casa de les Vídues es preveu la col·locació de l’ascensor i els accessos des del 38 
terreny adquirit l’any passat.  39 
Es posarà en marxa las museïtzació del centre de can Caciques.  40 
Pel que fa al Pla de Barris, hi ha la previsió de començar a redactar els projectes que s’hagin 41 
d’executar de cares a l’any següent, prioritzant el del carrer Sant Feliu i els dels carrers Joan 42 
Maragall i 11 de Setembre. 43 
Al teatre del Casino hi ha la previsió de la reforma dels lavabos i de les sortides d’emergència.  44 
També hi ha l’estabilització del talús del carrer Ramal, diverses actuacions a l’edifici de 45 
l’Ajuntament, millores del sistema de comunicacions i fusteria a l’edifici de Serveis Socials, 46 
actuacions a la porta d’accés i a la caldera de l’edifici de la Policia, millores pel que fa a pintura, 47 
mobiliari, instal·lació elèctrica  i canvi de vidres  a l’Arxiu municipal, ignifugació del sòcol de la 48 
llar d’infants El Niu. 49 
Infraestructures és el gran cavall de batalla, hi ha previst arranjament de voreres i millores de 50 
l’aglomerat asfàltic de diversos carrers, sense preveure què és el que es farà malbé i quan 51 
s’haurà de reparar.  52 
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Pel que fa a expropiacions i adquisicions de béns immobles,  hi ha previsions pel que fa a 1 
zones verdes dins l’àmbit del Pla de Barris. 2 
En millores d’enllumenat, hi ha una previsió de 90.000 euros, que és el que es preveu en el 3 
propi contracte. 4 
Malgrat que s’està en una situació econòmica difícil i  que hi ha ajuntaments que no fan cap 5 
tipus d’inversió, Llagostera fa un esforç de contenció important en el pressupost ordinari per 6 
poder tenir un cert marge d’actuació en inversions, que representen un 11% del pressupost, de 7 
les quals el Pla de Barris en finança 1/3 i la resta es fa amb recursos propis.  8 
 9 
La Sra. Eugènia Comas  diu que hi ha uns temes que li agradaria comentar i d’altres que 10 
s’alegra que estiguin incorporats.   11 
Aquest pressupost s’incrementa un 4,29% en relació al de l’any anterior, gràcies als ingressos 12 
de l’IBI,  en la seva majoria. 13 
Vol remarcar l’agraïment envers l’Ajuntament perquè es comenci l’any amb un nou pressupost. 14 
Aquest pressupost l’han vist molt continuista. Partides del pressupost ordinari, que fins i tot 15 
l’any anterior no es varen gastar o que la despesa va ser petita, ara segueixen estant previstes 16 
amb la mateixa quantitat. 17 
En relació al personal, diu que hi ha una nova plaça de caporal de promoció interna i que entén 18 
que vol dir un increment de responsabilitat i també un increment de sou que no ha vist reflectit.  19 
En el servei del SAC,  que també és de promoció interna, sí que queda reflectit.  20 
Veu una baixa important de retribucions de personal laboral d’Urbanisme, de 111.000 euros a 21 
85.000, però no sap veure per què.  22 
La gestió del cementiri municipal s’incrementa de 40.000 a 50.000 euros, o sigui que es 23 
gestiona des de fora,  però amb increments. 24 
Les atencions directes a Benestar Social, baixen de 50.000 a 30.000 euros i creu que aquesta 25 
partida no s’hauria d’haver tocat, ja que seguirà havent-hi un any complicat. 26 
La quantitat de 20.000 euros de compensació de la concessionària del pàdel,  considera que 27 
no hi hauria de ser, tot i que és un imprevist. Posa l’exemple que quan va passar al mateix a 28 
l’escola Puig de les Cadiretes, que l’Ajuntament ho va haver de pagar, es volia que ho assumís 29 
el Departament d’Ensenyament i en el cas del pàdel creu que hauria d’assumir-ho l’empresa.  30 
La partida de projectes tècnics passa de 35.000  a 37.000 euros, quan en el pressupost del 31 
2013 no s’ha gastat res, demana el perquè.  32 
El material de la Policia, que passa de 3.000 euros a 10.000 euros, voldria saber a què es 33 
destinarà.  34 
Una partida denominada “serveis professionals a escoles“, que passa de 7.000 a 20.000 euros, 35 
també vol saber què és.    36 
La partida de serveis de comunicació i premsa s’incrementa de 20.000 a 44.000 euros, creu 37 
que seria interessant que s’expliqués què es vol fer.  38 
Seguidament passa a esmentar les partides que mereixen felicitació i que el seu grup s’alegra i 39 
que són les següents: 40 
-Increment de la despesa per a cicles formatius, formació i emprenedoria. En relació als diners 41 
que es gasten en formació,  demana que,  atès que hi ha prou gent aturada, que s’organitzin 42 
cursos  ocupacionals on es pugui obtenir un certificat de professionalitat.  43 
-Increment de la partida de contractació de personal a través del SOC, que passa de 8.000 44 
euros a 54.000 euros.  45 
-El canvi de denominació de la partida “d’atencions benèfiques”  que passa a dir-se  “atencions 46 
directes”.  47 
En relació a les inversions,  a la partida de “senyalitzacions de bústies i veïnats”  hi ha 5.000 48 
euros que ja hi eren l’any passat,  que se’n varen gastar 1.500 i ara hi tornen a constar  els 49 
5.000.  50 
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En relació als ingressos, s’ha de tenir en compte que hi ha pendent un ingrés de la Generalitat 1 
del Pla de Barris del 2013, que ja s’hi podrà afegir el 2014, i els deutes de la Llar d’Infants que 2 
sembla que els assumirà la Diputació.  3 
Els pressupostos d’Esports i de la Residència Josep Baulida ja s’han aprovat pels seus 4 
respectius òrgans. En el primer, el vot del seu grup va ser favorable, però en el de la residència 5 
es va abstenir i ja va mostrar la seva disconformitat en la reducció de la partida de formació de 6 
personal i en el possible increment de personal  per oferir un millor servei als residents i als 7 
seus familiars.  8 
En aquest pressupost hi troben a faltar algunes mesures adients als temps actuals,  com 9 
podrien ser increment de beques per a educació, per a menjadors escolars, per a esports, 10 
perquè les beques que ja hi ha,  considera que no són les adients. Creu que haurien ser 11 
convocatòries obertes perquè arribessin a tothom i no com ara a través dels Serveis Socials, 12 
perquè moltes d’aquestes famílies no són usuàries d’aquest servei.  13 
 14 
El Sr. David Parron  pren la paraula i comença per dir que fa una crítica constructiva envers el 15 
procés participatiu en l’elaboració dels pressupostos, encara que no es pot estar content 16 
perquè només hi varen assistir 20 persones,  i creu que és una opinió compartida que la 17 
participació ciutadana en la elaboració dels pressupostos hauria de ser prou significativa 18 
perquè afecta tots els ciutadans i potser l’any vinent es podria plantejar fer-ho d’una altra 19 
manera, potser per barris o potser que des de l’Ajuntament es fes un seguit de propostes amb 20 
unes quantes actuacions i que la ciutadania triés les més adients.  21 
Un altre punt que voldria destacar és saber quines notícies té l’Ajuntament envers el deute de 22 
la Generalitat, en relació al Pla de Barris, a la Residència Josep Baulida,  a les Llars d’Infants i 23 
al PUOSC, que gairebé arriba al milió d’euros.  24 
D’inversions hi ha pressupostats 865.000 euros,  que es preveu que 1/3 vingui a través de 25 
subvencions del Pla de Barris i espera que la Generalitat compleixi amb el compromís pres.  26 
Si es compara amb el pressupost del 2013, les inversions pugen un 30%, cosa que resulta 27 
significatiu.  28 
Pel que fa al capítol d’Alcaldia, personal i serveis generals, hi ha una cosa que no comparteix i 29 
és que s’amortitzen places de personal d’oficis no qualificats  i sembla que es privatitzarà  la 30 
plaça, cosa que el seu grup no comparteix. 31 
Una altra cosa que vol destacar és l’elevat cost de la Policia, que entre retribucions i despeses 32 
de material  suposen un total de 632.000 euros, que és un 8.4% del pressupost i pregunta si no 33 
es pot racionalitzar, bé a través de les retribucions, de les hores extres,  o potser és que és una 34 
plantilla excessiva. 35 
Pregunta si seria possible rebaixar o treure la partida destinada a grups polítics, on hi ha 36 
destinats 7.000 euros, ja que és una persona que està convençuda que els partits s’han de 37 
finançar mitjançant els simpatitzants i els militants. 38 
Valora positivament la previsió de la contractació de l’AODL. 39 
En el capítol d’Urbanisme hi ha tota una sèrie de despeses afectades en el pressupost del 2013 40 
i que no es varen dur a terme, com les obres de millora del carrer Panedes, del carrer Fivaller,  41 
del teatre del Casino o la connexió del sector del Mas Sec.  42 
Demana si l’equip de govern té una idea del que farà amb aquestes actuacions, si es 43 
desenvoluparan o es continuaran arrossegant.  44 
Si s’arrosseguen, demana si el superàvit es destinarà a reduir deute o no.  45 
La partida d’assessorament tècnic a Urbanisme puja a  110.000 euros, dels quals un màxim de  46 
59.000 euros es destinaran a contractar l’aquitecte municipal, segons acord de Junta de 47 
Govern,  i es  pregunta que si en comptes de fer la contractació com es fa ara, o sigui sense 48 
fer-ho públic i oferint-ho a tres empreses, no seria més pràctic i fàcil posar-ho a exposició 49 
pública  i en els temps de corren i amb la quantitat d’arquitectes que estan sense feina es 50 
podria aconseguir un preu força més econòmic que no pas aquesta despesa de 59.000 euros, 51 
sense tenir cap queixa de l’arquitecte municipal s’ha de mirar pels interessos del municipi.  52 
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Creu que posar-ho a exposició pública seria més transparent i s’aconseguiria un millor tracte.   1 
De cares a les quotes d’urbanització de Font Bona, es deixa una partida oberta amb un préstec 2 
de mil euros, demana que se li expliqui què vol dir.  3 
En relació a Hisenda i sobre la despesa del cost del servei de recaptació municipal, demana si 4 
amb els 178.000 euros que s’hi destinen no seria millor gestionar-ho des del propi Ajuntament.  5 
Sobre el capítol de Cultura, Festes i Joventut, en total s’habiliten 467.000 euros i voldria 6 
destacar els convenis i els subministraments que es fan en el Casal Parroquial i que pugen a 7 
20.300 euros, que no deixa de ser una de les conseqüències de no tenir el centre cultural i no 8 
poder fer les coses a casa nostra i haver d’anar a casa dels altres. 9 
Demana que li aclareixin les millores al teatre del Casino, que s’imagina que serà la reforma 10 
dels lavabos i pregunta de quins es tracta.  11 
Les partides de Joventut estan disperses entre el Pla de Barris i Comunicació, Promoció i 12 
Turisme, però no n’hi ha cap a la pròpia de Joventut. Pregunta que quan s’acabi el Pla de 13 
Barris què es farà?  I trobaria més lògic que aquestes actuacions no s’hi trobessin englobades.  14 
Demana quines actuacions del Pla Local de Joventut es pensen fer durant l’any 2014.  15 
En referència al capítol d’Obres i Serveis, destacaria les millores d’infraestructures que és 16 
asfaltat de carrers i millores de voreres i demana algun exemple dels carrers susceptibles de 17 
ser arranjats, que creu que n’hi ha molts i confia que no hi hagi l’actuació del carrer Fivaller,  18 
que hauria d’estar englobada en el PUOSC.  19 
 20 
El Sr. Ramon Soler  diu que intentarà respondre una mica totes les preguntes, en alguns casos 21 
potser passarà la paraula al regidor corresponent,  però considera que s’haurien pogut fer 22 
abans, atès que l’oposició té el pressupost  des del dia 5 de desembre i s’ha posat a la seva 23 
disposició per respondre  tot el que convingués, ja que el pressupost té més de 300 partides.        24 
En resposta al deute que té la Generalitat amb l’Ajuntament, considera que s’està reclamant dia 25 
sí i dia també,  però no hi ha hagut cap canvi.  26 
En relació al servei de recaptació, diu que no es paga res més que la quantitat estipulada, que 27 
no es paga ni el lloguer del local, ni el material, ni res del que hi hagi al darrera.  28 
El servei de l’empresa Xaloc sortia pel mateix preu i fins i tot una mica per sobre i veu difícil que 29 
es pogués trobar més barat en el seu conjunt.  30 
Una recaptació barata resulta ser cara, perquè cobra en funció del que recapta. 31 
Llagostera té un servei de recaptació molt correcte, amb uns percentatges de cobrament molt 32 
alts, per tant creu que si una cosa funciona val més no tocar-la i més si es tracta de la principal 33 
font d’ingressos de l’Ajuntament.    34 
Pel que fa a la gestió del cementiri,  que incrementa el cost, s’imputen inversions fetes en la 35 
posada en marxa del tanatori.  36 
Sobre les atencions directes i les beques, s’han redistribuït en les diferents àrees. L’atenció 37 
social no està només en les atencions directes. La principal font de les ajudes a gent 38 
necessitada arriba del Consell Comarcal i d’altres organismes. Les atencions directes són 39 
casos molt concrets,  són bestretes per casos determinats de necessitat. 40 
Qui dóna el servei global és el Consorci de Benestar Social,  que no ha retallat ni un cèntim, ja 41 
que 100.000  euros són molts diners.  42 
En relació al tema de les pistes de pàdel,  el projecte tenia un plantejament que els propis 43 
serveis tècnics municipals  varen demanar que es canviés i una pista va fer-se sota d’una línia 44 
elèctrica que no s’havia previst.  45 
S’ha compartit la despesa perquè no tot es pot imputar a tercers.  46 
En relació a la partida de projectes tècnics, principalment són del Pla de Barris i si no s’han fet 47 
aquest any, és perquè hi ha hagut altres prioritats. 48 
Sobre el material de la Policia,  ha de dir que hi ha la renovació de les PDA que fan servir els 49 
agents. 50 
 51 
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La Sra. Anna Hereu,  en relació a la pujada de serveis professionals d’Educació, manifesta 1 
que fins ara només es tenia contractada la Sra. Dordie  per fer els horts en llengua anglesa,  i 2 
ara s’incorporarà la subvenció de la psicopedagoga que es dóna a l’AFA. 3 
 4 
Continua el Sr. Ramon Soler  dient que també es dóna suport a les escoles a alumnes amb 5 
dificultats per seguir i als que tiren molt i que es podrien avorrir. No cal dir que és cosa 6 
d’Ensenyament, però l’Ajuntament assumeix moltes coses que no li corresponen, com pot ser 7 
la Policia, que al nostre poble no és obligatòria i té seriosos dubtes que estigui 8 
sobredimensionada. Vol ressaltar que la col·laboració amb els Mossos és efectiva, fins i tot es 9 
fan patrulles mixtes. 10 
Sobre el tema de formació, aquest any ja s’ha treballat amb certificacions professionals i 11 
donarà fruits l’any que ve per donar acreditacions, que amb la nova llei les donarà el SOC.  12 
S’està treballant en projectes conjunts amb el SOC, per això s’hi han destinat 25.000 euros, per 13 
donar abast a totes les necessitats formatives amb l’objectiu de donar acreditacions. 14 
En relació a la formació del personal de la Residència Josep Baulida, ha de dir que a la 15 
programació dels cursos de la temporada 2013-2014 de l’Ajuntament n’hi ha un anomenat 16 
“d’atenció a l’ancià” . 17 
Les beques no s’han cobert totes,  per manca de peticions. L’equip de govern no té cap 18 
inconvenient a canviar la forma de plantejar-les i està receptiu a qualsevol suggeriment.  19 
En relació al procés participatiu que ha esmentat el grup d’AxLL, diu que és cert que es pot 20 
millorar i el mateix que ha dit amb les beques, que qualsevol proposta serà benvinguda, però el 21 
que no es pot criticar és que s’han posat les eines perquè la gent participés.  22 
Sobre la participació, també ha de dir que s’han repartit bústies per fer suggeriments a diversos 23 
indrets del poble, recollint-se escasses peticions, encara que per via telemàtica se n’han recollit 24 
unes quantes més.                           25 
Pel que fa al cost elevat de la Policia, el que s’ha de valorar és el retorn que té tenir o no 26 
Policia. S’ha fet un esforç important perquè hi hagi major seguretat, el terme municipal és molt 27 
extens i no hi ha sometents i s’ha de dir que la seguretat ciutadana és una prioritat.  28 
Sobre les subvencions als partits polítics, ha de dir que la llei obliga els ajuntaments que 29 
assignin unes indemnitzacions als regidors i que es destini una part variable als grups polítics. 30 
Pel que fa a l’AODL, no depén només de l’Ajuntament ni tampoc les contractacions que hi 31 
pugui haver amb els plans del SOC. 32 
En relació a les inversions no executades, ja es va fer un Ple extraordinari, perquè la Llei 33 
d’estabilitat ho manava i els romanents han d’anar destinats a reduir deute. Però aquestes 34 
inversions es poden arrossegar quatre anys.  35 
En relació al cost elevat de l’arquitecte municipal, no només s’ha de mirar el cost sinó el servei 36 
que es dóna, ja que hi ha experiències que al començament eren molt barates però llavors els 37 
resultats han estat molt cars.  38 
L’arquitecte municipal,  com d’altres professsionals externs que té l’Ajuntament, treballa molt bé 39 
i mentre  governi l’actual equip de govern, primarà el bon servei i els costos es poden valorar 40 
de moltes maneres.   41 
Sobre el préstec de 1.000 euros és merament un tecnicisme pressupostari i si la necessitat fa 42 
que s’hagin d’afrontar les obres de Font Bona,   es podria concertar.  43 
El conveni amb el Casal Parroquial: la calefacció tant s’ha d’engegar en el Casal com en el 44 
Centre Cultural, però els espais són més grans al Casal i té més capacitat per poder-hi fer 45 
coses.  46 
Lavabos del Casino: S’està parlant dels lavabos grans i estan pensats per donar un doble 47 
servei, atès que aquests lavabos donen servei al teatre, al Casino i a la gent de l’exterior 48 
perquè son els únics semipúblics que hi ha al poble, apart dels de l’Estació. Les obres es faran 49 
amb una subvenció de la Diputació.      50 
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Joventut,  que està dispersa: És veritat i si n’hi ha és gràcies al Pla de Barris i assegurada fins 1 
l’any 2015. Convida a mirar els pobles dels voltants a veure quants tenen un tècnic en Joventut 2 
i un pressupost per fer actuacions.  3 
Malauradament, la joventut,  en èpoques de retallades sempre acaba sent un dels primers que 4 
rep, i el Pla Local de Joventut de Llagostera preveu actuacions orientades a la formació 5 
ocupacional,  per a joves aturats i capacitació tècnica  i no només per a actuacions en oci i 6 
diversió, que també hi  tenen cabuda, però són minoritàries. 7 
En temes d’habitatge es va aprovar una moció perquè es treballés en relació a l’habitatge 8 
social. Dins aquest pressupost es potencia l’oficina de l’habitatge.  9 
Millores de l’enllumenat:  són les previsions que preveu el plec de clàusules de la contractació i 10 
s’hi poden consultar. 11 
 12 
El Sr. alcalde  vol aclarir que,  en relació al deute de la Generalitat i gràcies al PP,  s’endarrerirà 13 
el que té pendent de cobrar aquest Ajuntament. 14 
En relació al deute que hi ha del Geriàtric, diu que en ser un centre col·laborador,  no es va 15 
poder entrar en el pla de l’Estat de pagaments a proveïdors, però va aprofitar una reunió del 16 
Consell d’alcaldes per parlar amb la directora general de Benestar Social, que va explicar que 17 
estan intentant buscar una fórmula tipus bestreta  per pagar l’endarreriment del mes.  18 
Pel que fa a les quantitats pendents de la Llar d’Infants,  la Diputació farà front a alguns 19 
pagaments, encara que la de l’any 2010 és la que està quedant més endarrerida, però no es 20 
deixarà d’insistir. 21 
Sobre el carrer Panedes, Fivaller o el sector PAU-2, diu que segurament aquest últim no es 22 
podrà executar, però el carrer Fivaller sí que es farà i el carrer Panedes, o sigui la carretera,  23 
s’està elaborant un conveni que segurament arribarà a principis de gener i molt probablement 24 
es licitaran les obres dintre de l’any 2014, encara que s’estima més deixar-ho en quarantena.    25 
La Policia: és un ens que a vegades tothom el troba a faltar i a vegades a tothom li sobra, però 26 
la realitat és que la Policia és necessària. 27 
Apart dels robatoris que hi ha hagut, Llagostera té un territori molt ampli i s’està treballant 28 
conjuntament amb els Mossos d’Esquadra. 29 
Línia elèctrica pistes de pàdel: Es va haver de fer un canvi d’orientació d’una de les pistes. En 30 
el futur es preveu engrandir la zona esportiva i un dia o l’altre aquesta línia elèctrica s’hauria 31 
d’haver tret. Els tècnics ho varen valorar i es va creure més convenient fer-ho ara.  32 
En relació a la partida d’infraestructures, diu que els carrers que no es contempla arranjar són 33 
el Fivaller, o el Ganix, ni cap altre on ja hi hagi previsió de fer-hi actuacions. 34 
El carrer Sant Feliu, una vegada signat el conveni amb el propietari del solar on s’hi preveu 35 
instal·lar un pàrking dissuasori per treure els cotxes del carrer, potser s’hi haurà de fer alguna 36 
actuació.  37 
Els serveis tècnics han fet un treball de camp per veure les voreres que estan més malmeses i 38 
es faran actuacions puntuals.  39 
També s’ha fet un estudi per veure en quins carrers cal repassar l’asfaltatge.  40 
 41 
La Sra. Eugènia Comas  pren la paraula per dir que en el tema de les beques, se n’ha de 42 
parlar perquè de cares al mes de setembre ja sigui efectiu. 43 
Un altre tema que ja porta reivindicant és la tarifa plana a l’hora de pagar els impostos, 44 
considera que també se n’hauria de parlar, encara que no formi part del pressupost, però ja 45 
que s’ha parlat del tema de recaptador,  aprofita per tornar-ho a recordar.  46 
Sobre les gratificacions a partits polítics, creu que no hi haurien de ser, si s’ha de donar un lloc 47 
de treball a una altra persona amb una jornada reduïda, millor que no pas donar gratificacions.  48 
 49 
El Sr. David Parron  manifesta que fa una valoració positiva a l’augment de subvencions en 50 
Educació, però per contra no troben correcte que no es destini cap quantitat al transport escolar 51 
ni al Pla Educatiu de l’Entorn. 52 
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Benestar Social baixa lleugerament, però si s’incorporen els 12 o 13.000 euros de les Llars 1 
d’Infants no hi ha una disminució significativa.  2 
En relació als horts socials,  s’hi dediquen 2.500 euros,  que aniran destinats únicament al 3 
lloguer i no veu cap partida destinada al condicionament  de l’espai. Fins ara s’han pagat sis 4 
mesos sense haver-hi fet res. 5 
En el llistat de subvencions a entitats, veu que n’hi ha dues que no estan incloses,  que són 6 
Dones d’Arreu i Llagostera Solidària. Critica la important rebaixa en la partida dedicada a les 7 
ajudes en cooperació, que representen un 0,0015% del pressupost, molt lluny de la històrica 8 
reclamació del 0,7%. 9 
Medi Ambient, Pagesia i Protecció Civil: Es preveuen 32.000 euros per a millores de camins 10 
veïnals, però veuen que del pressupost del 2013 no s’ha gastat tot, pregunta si s’ajuntarà al 11 
d’aquest any o què es farà.  12 
Millores a camins forestals, demana que la quantitat que hi ha pressupostada es destini a 13 
camins públics, que no s’arrangin els privats.  14 
Li sobta que el foment de l’ús de la bicicleta estigui al Pla de Barris,  però que no s’incorpori a 15 
una actuació a Medi Ambient, ja que el Pla de Barris queda restringit al nucli antic i creu que 16 
seria millor que s’ampliés a tot el nucli urbà.  17 
El pressupost d’Esports creu que és excessiu. La major partida serà per arranjar les pistes de 18 
tennis de la Canyera i els vestidors i el sostre del Pavelló. També pregunta com estan les pistes  19 
de skate i si s’habilitarà partida expressament.   20 
Sobre la línia elèctrica de les pistes de pàdel, creu que des del començament ja s’ha planificat 21 
malament i els 20.000 euros es podrien haver estalviat. 22 
Pla de Desenvolupament Local: s’hi destinen 15.000 euros i té els seus dubtes de si seran 23 
suficients per totes les actuacions que es volen fer.  24 
Hi ha partides destinades a la Fira del Bolet i de Nadal que s’inclouen al capítol  de Turisme i 25 
Fires i d’altres que s’inclouen a Cultura, creu que crea confusió.  26 
L’aportació a Llagostera Ràdio de 9.000 euros, la considera molt minsa,  per la feina que fan i 27 
les hores que hi dediquen i a més si es compara amb Comunicació i Premsa,  que s’hi destinen 28 
44.000 euros.  29 
A Participació Ciutadana s’hi destinen 3.000 euros, que suposa un 80% menys respecte a l’any 30 
2013. 31 
Valoració positiva de la nova partida de formació i emprenedoria,  que s’hi dediquen 15.000 32 
euros.  33 
Ha intentat trobar en el web municipal  el MIEM i el Pla d’Acollida i no hi són, fa un prec en el 34 
sentit que s’hi pengin.  35 
El Pla de Barris és una de les partides més importants, gairebé 600.000 euros, però que 36 
suposa realitzar només el 62% de les actuacions previstes per al 2014, segons la nova 37 
calendarització de la pròrroga de dues anualitats aprovada el mes de setembre de 2013, i que 38 
Alternativa per Llagostera aleshores ja va posar en dubte que fos creïble.  39 
Al pressupost del 2013 hi havia previstes una sèrie d’actuacions, com l’adequació del local del 40 
carrer Sant Antoni  o la rehabilitació de la Casa de les Viudes, que la primera no s’ha fet i la 41 
segona s’ha comentat que es faria alguna cosa l’any 2014. 42 
Entre augmentar totes aquestes partides pendents més les d’Urbanisme, al final dels 7.500.000 43 
euros que s’està aprovant ara, quan s’incorpori el romanent podrà ser de 12.000.000 d’euros, 44 
que és una diferència substancial.    45 
Per acabar, valora positivament l’aportació a l’oficina tècnica d’habitatge,  que passa de 4.500 a 46 
10.000 euros i demana si només es destinarà al Pla Local d’Habitatge o a altres actuacions.  47 
 48 
El Sr. Ramon Soler  en resposta a la sra. Comas,  en relació a parlar de les beques, manifesta 49 
que quan vulgui es poden reunir.  50 
Sobre la forma de pagar els impostos, és un clàssic que surt cada any, però sempre ha dit que 51 
és poc partidari per generalitzar-ho, encara que de la proposta de fer-ho en tres pagaments 52 
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se’n pot parlar, encara que  centrant-ho en els grans impostos com pot ser l’IBI.  1 
L’experiència demostra que l’IBI,  que ara ja es fa en dos pagaments, funciona bé i a la gent 2 
que té dificultats se li dóna ajornaments sense interessos.  3 
Pel que fa a les gratificacions, s’han reduït molt. Es va estar treballant en el tema de les 4 
valoracions dels llocs de treball per reorganitzar determinats serveis. 5 
Hores extres que eren estructurals van deixar de ser-ho i d’altres es varen incorporar a les 6 
pròpies valoracions, però la teoria està molt bé i a la pràctica no és tan senzill,  principalment a 7 
la Brigada i a la Policia. 8 
Sobre les beques que s’han eliminat del  Pla Educatiu de l’Entorn, diu que aquest Pla ha 9 
desaparegut i totes les actuacions que es fan equivalents a les que hi havia en aquest Pla, les 10 
paga l’Ajuntament. Pel que fa a les ajudes del transport escolar, a la pràctica ningú en 11 
demanava.   12 
Acció social: Diu que la principal eina d’integració a Llagostera en aquests moments és l’esport 13 
i troba injust que es critiqui que s’hi destinin diners  com si fos una cosa luxosa o sobrera, sinó 14 
que és tot el contrari, ja que sense l’esport hi hauria molts més nanos corrent sols pel carrer. 15 
L’atenció a les persones és quatre vegades i mitja més que Esports i s’inclou Educació, 16 
Promoció Econòmica, Acció Social i Pla de Barris. 17 
Foment de l’ús de la bicicleta: és una actuació finançada dintre del Pla de Barris. Es vol 18 
instal·lar un aparcament pels biciclistes que des del carril bici es desvien per veure el campanar 19 
i el nucli antic.  20 
Pel que fa a Esports, l’actuació s’ha congelat, no es donen més diners dels que hi havia abans, 21 
des de l’Ajuntament s’assumeixen despeses com el consum elèctric i les majors inversions en 22 
esports es fan des de l’Ajuntament, atès que no té gaire sentit transferir uns diners. 23 
És una autèntica evidència que els vestidors del pavelló s’han d’acabar d’arranjar i no es pot fer 24 
mentre hi hagi la temporada esportiva en marxa. 25 
Les pistes de tennis de la Canyera també necessiten una millora i en aquest sentit la 26 
urbanització ho agrairà. 27 
Les pistes d’skate,  no s’ha descartat fer-les, la voluntat hi és. 28 
El Pla de Desenvolupament: Hi ha 15.000 euros a la partida de desenvolupament del Pla 29 
Estratègic i 15.000 euros per a formació  i emprenedoria, que és una de les potes del Pla 30 
Estratègic,  com també l’AODL que són 25.000 euros més i estan en una altra banda,  o la 31 
formació ocupacional. Es potencia la borsa de treball,  la promoció econòmica, tampoc es 32 
deixaran de fer actuacions en l’àmbit de joventut.  33 
En participació ciutadana s’ha fet una reestructuració de partides. 34 
Sobre l’aportació a Llagostera Ràdio, representa un 50% més de la que hi havia quan va entrar 35 
a la regidoria. 36 
Sobre el MIEM i el Pla d’Acollida, ja ho mirarà perquè ara està parlant del pressupost.  37 
Calendari no creïble del Pla de Barris: L’única cosa que no s’ha fet ha estat executar obres 38 
importants perquè no hi ha la certesa que es cobraran, però en canvi es destinen 100.000 de 39 
pessetes a donar atenció directa a les persones,  a les dones, joventut, acollida, immigració, 40 
promoció econòmica,  formació ocupacional, etc. 41 
I pel que fa a les inversions, no és veritat que no estiguin detallades, una altra cosa és que en 42 
el pressupost s’hagin de posar les partides amb noms i cognoms. 43 
 44 
El Sr. David Parron  diu que quan havia qüestionat el cost de la Policia Local, en cap moment 45 
havia parlat de la seva vàlua i de la seva professionalitat. 46 
 47 
El Sr. alcalde  li respon que en cap moment ho havia entès així.         48 
 49 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  50 
CiU sí  51 
ERC abstenció 52 
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AxLL no  1 
 2 
3. Control i gestió municipal.  3 
 4 
3.1 Declaració institucional sobre la consulta del proper 9 de novembre de 2014. 5 
 6 
El Sr. alcalde pren la paraula i diu que el dia de la Comissió Informativa, que tot just s’havia 7 
anunciat la data de la consulta,  ja es va parlar que es podria fer una declaració institucional i 8 
l’endemà mateix ja en va arribar una de l’Associació de Municipis per la Independència  que 9 
s’ha consensuat per part dels tres grups que formen el Consistori i ha quedat així:  10 
 11 
“Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol 12 
esdevenir un Estat, i si així fos, si aquest ha de ser independent, aquest Ple, integrat per 13 
representants electes per la ciutadania de Llagostera, vol manifestar: 14 
La satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament que farà possible 15 
la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, 16 
el seu futur col·lectiu. 17 
El compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, representants legítims del 18 
poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat. 19 
La crida a la ciutadania que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest acte 20 
democràtic, decidint el seu destí.” 21 
 22 
3.2 Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.  23 
 24 
El Sr. secretari  dóna compte de les resolucions d’Alcaldia que van des de la número 1313 a la 25 
1396 de l’any 20213. 26 
 27 
3.3 Informes d’Alcaldia.  28 
 29 
El Sr. alcalde  manifesta que el més rellevant ha estat la signatura del conveni amb l’Agència 30 
Catalana de Residus relacionat amb el tema de la posada en funcionament de la planta de 31 
transferència de Lloret de Mar. Des de la planta de Solius s’ha hagut de fer un esforç important. 32 
A primers de gener, els ajuntaments mancomunats  ja començaran  a abocar a Solius i també 33 
hi podrà venir lliurement el que no ho estigui.  34 
Els ajuntaments del Baix Empordà, del Gironès, de la Selva interior, de Lloret de Mat, de 35 
Blanes  i el de Tossa aniran a la planta de Lloret de Mar.    36 
També explica que va parlar amb el conseller del tema de l’arranjament de la carretera,  que li 37 
va manifestar que el conveni s’està acabant de confeccionar. 38 
Igualment diu que ha assistit a diverses reunions de l’Associació Catalana de Municipis i que en 39 
la seva representació va anar a Madrid, al Senat, juntament amb altres alcaldes,  per 40 
manifestar el rebuig a la modificació de la Llei de Règim Local. 41 
Va quedar molt palesa la total ignorància del Sr. Montoro pel desconeixement del món 42 
municipal. Tot el seu discurs basat en la defensa d’aquesta llei va ser relacionat amb els diners 43 
que l’Estat ha donat als ajuntaments endeutats. 44 
La nova llei és un atac directe a l’estructura de Catalunya com a país.  45 
 46 
3.4 Precs i preguntes.  47 
 48 
La Sra. Eugènia Comas  pren la paraula per dir que fa un parell o tres de Plens va comentar 49 
que una vorera de la zona industrial a l’entrada del Bon Preu encara està igual. 50 
També vol preguntar si mai s’ha requerit els propietaris on les voreres de la zona industrial no 51 
estan acabades del tot o no estan ni fetes i parla principalment de la part on hi ha els pisos.  52 
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Fa un prec,  en el sentit que s’adeqüin i condicionin una mica més els espais destinats a 1 
formació a l’antiga biblioteca. Demana si ja hi ha el projecte de les obres que s’hi pensen 2 
realitzar. 3 
 4 
El Sr. David Parron  demana que si Llagostera disposa d’una pàgina web pròpia de turisme,  5 
que és “visitillagostera.com”  no seria millor dedicar-hi tots els recursos a potenciar-la, que no 6 
pas promocionar el poble en altres webs?  7 
I per altra banda,  pregunta si davant la reducció de jornada de la Marta de la Biblioteca, ha 8 
quedat coberta  la seva plaça.  9 
 10 
El Sr. Alcalde  respon a les preguntes formulades en el següent sentit:  11 
- És cert que la vorera de la zona industrial encara està igual, com que és una entrada de 12 
vehicles s’hauria de posar a nivell. Ha de parlar amb els tècnics per veure si ho ha d’arranjar el 13 
supermercat o bé l’Ajuntament. 14 
- Sobre les voreres inacabades de la zona industrial, diu que segons té entès, en el seu 15 
moment els panots es varen deixar de col·locar on no hi havia cap construcció, a fi d’evitar que 16 
quan es construís es fessin malbé i al final s’haguessin de reposar. 17 
No s’ha fet cap requeriment als propietaris,  a causa dels moments actuals de crisi. 18 
L’Ajuntament té previst acabar les voreres de la seva propietat, també servirà per dinamitzar 19 
una mica l’economia.      20 
 21 
El Sr. Sergi Miquel  diu que és cert que l’espai de “ca la Viudi” no és gaire acollidor . Ara s’està 22 
treballant per restablir l’aire condicionat per poder escalfar l’aula ja que hi fa fred.  23 
Sobre l’esta físic de les instal·lacions, diu que no és gaire partidari de fer inversions perquè al 24 
final vagin a les escombraries, però al final potser s’haurà de valorar. 25 
En relació al projecte de les obres,  diu que els serveis tècnics hi estan treballant.   26 
 27 
Continua el Sr. alcalde  per dir que,  en relació a uns precs i preguntes fets el Ple passat, ja 28 
s’ha arranjat l’avaria de l’enllumenat del carrer del Sol i,  en relació a la senyalització viària ja hi 29 
estan treballant. 30 
 31 
El Sr. Ramon Soler , en relació a la pàgina web anomenada “Pedres de Girona”  per 32 
promocionar el municipi,  diu que només és una despesa que hi serà aquest any i llavors el 33 
manteniment serà d’uns 50 euros  l’any. És una campanya més que s’ha engegat, com també 34 
s’ha fet en el sud de França,  en “Descobrir Catalunya”  o en altres webs temàtiques  per captar 35 
el turista que busca una estada de qualitat molt encaminada cap a la gastronomia.  36 
 37 
El Sr. alcalde,  en relació a la reducció de jornada per maternitat de la Marta, diu que una altra 38 
persona la substituirà fins que s’incorpori.  39 
Pel que fa als difícils problemes de circulació de la cantonada de cal Baster, diu que a davant 40 
d’aquesta casa s’hi col·locarà una protecció i el pas de vianants de la part de baix s’està 41 
analitzant on es pintarà.  42 
Aprofita per explicar que ahir es varen instal·lar dos pipi-cans, un al final de l’avinguda del 43 
Gironès i l’altra al nucli antic al carrer Olivareta on hi ha les escales per baixar cap a la 44 
carretera. És una prova pilot que durarà un any,  sense cost,  i s’haurà de veure si funciona o 45 
no.  46 
 47 
I no havent-hi més temes per tractar, el Sr. alcalde desitja unes bones Festes de Nadal a 48 
tothom,  un pròsper any 2014,  que no s’oblidi la data del 9-11-2014 i a un quart d’onze de la nit  49 
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. alcalde  amb mi el 50 
secretari, que ho certifico.  51 


