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Exp. Gen: 2013/1263 1 
02.03.37 2 

 3 
ACTA NÚM.: PLE2013/9 DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA D EL PLE DE L’AJUNTAMENT 4 
DE LLAGOSTERA REALITZADA EL DIA 23 D' OCTUBRE DE 20 13. 5 
 6 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-tres d' octubre 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. Josep Aliu Mundet,  Montserrat Vilà 9 
Añón, Ramon Soler Salvadó, Jesús Malagón Granados, Xavier Vilella Bayé, Anna Hereu Masó, 10 
Sergi Miquel Valentí, Pilar Aliu Bou, Mireia Collell Rosselló, Carles Serrat Tur, Eugènia Comas 11 
Alsina  i David Parron Ojeda.    12 
Actua de secretari el Sr. Norbert Bes Ginesta. 13 
 14 
1. Actes pendents d'aprovar.  15 
 16 
1.1. PLE2013/8 ordinària 25/09/2013. 17 
S’aprova per unanimitat.  18 
 19 
2. Propostes  20 
 21 
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries  22 
 23 
2.1.1. PRP2013/1603   Aprovar la modificació de les ordenances fiscals pe r a l'any 2014.     24 
 25 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 26 
General: 27 
 28 
“Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 29 
Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 30 
a l’aprovació i la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 31 
Atès que en el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals s’hauran d’aprovar 32 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició.  33 
En concret, l’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran 34 
com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, i les 35 
dates d’aprovació i d’inici de l’aplicació. 36 
Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 37 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La publicació dels textos actualitzats de les 38 
Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar acompliment al que estableix 39 
l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que han de complir la 40 
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 41 
comunicació informativa amb els ciutadans. En aquest sentit, les modificacions introduïdes als 42 
textos de les Ordenances fiscals municipals obeeixen, a l’acompliment de les previsions 43 
normatives esmentades anteriorment. 44 
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l'article 25 del Text refós de la Llei 45 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 46 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 47 
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les tarifes. 48 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d'activitats 49 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l'import de la recaptació 50 
estimada no excedeix, en conjunt, del cost previsible del servei o l’activitat que es prestarà, 51 
conforme al que preveu l'article 24.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 52 
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Vista la memòria de l’Alcaldia i els informes de la Secretaria i la Intervenció. 1 
S’acorda: 2 
Primer.-   Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les 3 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, el text de les quals figura a l’annex 4 
d’aquest dictamen: 5 
• Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 6 
• Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa de Cementiri Municipal. 7 
• Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries. 8 
• Ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa dels serveis d’intervenció administrativa en 9 
l’activitat dels ciutadans i les empreses sotmesa a prèvia autorització, llicència, comunicació 10 
prèvia o declaració de responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 11 
• Ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic 12 
local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 13 
Segon .- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 14 
provisionals, durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 15 
publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 16 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 17 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Test refós de la Llei reguladora de les 18 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 19 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 20 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 21 
definitivament aprovats. 22 
Tercer .- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 23 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, i també el text íntegre de les 24 
Ordenances modificades.” 25 
 26 
Es produeixen les següents intervencions: 27 
 28 
El sr. Ramon Soler  pren la paraula i passa a explicar el que es proposa per a les ordenances 29 
fiscals de l’any 2014. 30 
Sobre l’IBI,  ha de dir que l’any 2006 amb efectes del 2007 es va fer una revisió cadastral del 31 
valor dels immobles de la població,  que va comportar uns increments importants de les 32 
valoracions i que durant 10 anys s’havien d’anar assumint en els rebuts de cada contribuent.  33 
Per minimitzar l’efecte que tenia sobre els rebuts, de forma progressiva s’han reduït els tipus 34 
cada any,  per aconseguir que els increments no fossin exagerats. 35 
Malgrat això,  els increments eren rellevants i dos anys enrere aquest equip de govern ja va 36 
començar a fer gestions amb el Cadastre perquè els valors cadastrals s’ajustessin a la realitat 37 
del mercat immobiliari de Llagostera.  38 
Per llei,  el Cadastre estableix uns paràmetres. 39 
Quan la revisió es va fer,  els valors immobiliaris estaven a dalt de tot i ara ha canviat d’una 40 
forma molt substancial.  41 
Malgrat que els valors dels immobles baixaven, a Llagostera s’anaven incrementant fins arribar 42 
als 10 anys fixats  i el 2016 s’hauria arribat al punt màxim de valoració.   43 
Les reduccions de tipus que s’han anat fent també s’acabaven. Arran de gestions fetes pel 44 
propi Ajuntament, es va plantejar aquest tema al Cadastre, que va respondre que només es 45 
podrien modificar els valors si es feien revisions noves o si d’ofici ho feia el mateix Cadastre.    46 
A la pràctica era impossible trobar una fórmula màgica que permetés que els increments fossin 47 
més raonables. 48 
El grup parlamentari de CiU fa un parell d’anys va presentar esmenes al Congrés, que es varen 49 
desestimar, però a base d’insistir,  aquest últim any a la Llei de Pressupostos Generals de 50 
l’Estat, es va posar una modificació a la Llei del Cadastre que permetia als ajuntaments  que 51 
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tinguessin uns valors de mercat per sobre del que estableix la normativa a demanar-ne una 1 
reducció amb un topall d’un 20% anual. 2 
Finalment s’ha aconseguit que de cares a les ordenances del 2014, els valors cadastrals baixin 3 
un 20%.  4 
Això no vol dir que els rebuts baixin perquè una cosa és que disminueixi el valor dels immobles 5 
i l’altra l’import dels rebuts.  6 
Si es fa una comparativa de Llagostera amb els pobles de les rodalies, el nostre poble paga 7 
força menys.  8 
Tot això té un efecte pervers en altres impostos. Per exemple,  a la declaració de la renda o a 9 
l’impost del patrimoni es tenen en compte els valors cadastrals, o quan hi ha donacions o 10 
successions o fins i tot beques.  11 
I passa a explicar com afectarà tot això els rebuts. Si no s’hagués fet cap canvi, hi hauria 43 12 
referències cadastrals que no variarien, 99 que s’incrementarien per sota de l’IPC i 6.348 que 13 
estarien pujant per sobre l’IPC. 14 
Amb la proposta actual, no s’incrementaran o es reduiran els rebuts de 2.825 referències, 15 
pujaran un 1% 3.097 i la pujada màxima que hi haurà en algun rebut serà del 4%, que només 16 
afectarà  28 referències.  17 
Quan parla de referències es poden  referir a trasters, garatges, pisos o cases.  18 
En resum,  creu que la proposta és molt assenyada. 19 
El tema de l’IBI és la major proposta de canvi d’aquestes ordenances.  20 
Pel que fa a la resta de taxes i impostos,  pràcticament no varien. Només es modifica la taxa 21 
del servei de cementiri, que s’incrementa un 1,7%. S’estimarà una petició que ha vingut del 22 
grup d’AxLL, en relació a la diferenciació de la  quota de conservació entre nínxols i columbaris,  23 
que abans era la mateixa.  24 
La resta pràcticament no varia  i la taxa d’escombraries s’incrementarà un 1,7,  que és el valor 25 
de l’IPC, atès que el cànon per abocar les deixalles s’incrementarà d’una forma molt 26 
substancial, al voltant d’un 11%, que no s’ha volgut aplicar al rebut del contribuent. Amb les 27 
pliques del nou servei s’han optimitzat determinats costos i és desig que no comporti 28 
incrementar gaire els rebuts en un moment com l’actual de gran crisi econòmica.  29 
 30 
La sra. Eugènia Comas manifesta que el seu grup hagués estat més partidari de la congelació 31 
de les taxes i els impostos igual que es va fer l’any 2010, ja que l’any 2014 també serà un any 32 
molt complicat per a les famílies.   33 
Tal com diu la memòria explicativa, per fer front a les despeses ordinàries amb els ingressos, 34 
amb una congelació d’aquests també es podria fer.  35 
Si no es poden fer petites inversions, doncs tampoc passa res.  36 
Tal com sempre ha demanat el seu grup, a l’hora d’aplicar bonificacions creu que s’haurien de 37 
tenir en compte criteris de renda. Considera que és un greuge important que pel sol fet de ser 38 
jubilat tinguis una bonificació. 39 
Pel que fa a la baixa de l’IBI,  hi està d’acord.  40 
Un altre tema que no té res a veure amb les ordenances, però que també ho havien demanat,  41 
és el de la tarifa plana per fer els pagaments.  42 
 43 
El sr. David Parron  diu que veuen molt positiu que es comenci a aplicar  aquest coeficient a 44 
l’IBI, que ara és d’un 20% però s’acabarà amb una reducció del 27%, per ajustar-ho als preus 45 
reals del mercat. 46 
El seu grup no és partidari d’abaixar els impostos, sinó de mantenir un nivell suficient i elevat 47 
per mantenir els serveis que requereix el municipi. 48 
Apart de les rebaixes,  troba correcte l’increment del 0,01%  per poder mantenir els ingressos 49 
en un nivell similar que els de l’any anterior.  50 
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En relació a les taxes del cementiri municipal, l’esmena presentada ara ja s’havia presentat 1 
l’any passat i es va rebutjar i ara creu que el poble agrairà que es diferenciï entre el que es 2 
paga per un nínxol i per un columbari.  3 
Sobre l’increment de l’IPC, diu que si és el que figura en el contracte, s’haurà d’aplicar, però fa 4 
notar que les taxes de conservació anual proposades s’apugen més que l’IPC perquè aquestes 5 
recullen la repercussió d l’arranjament del camí d’accés al tanatori.  6 
En relació a la taxa de les escombraries, troba correcte que s’hagi fet la distinció en funció dels 7 
que més produeixin residus orgànics. 8 
Hi ha una altra qüestió que no li agrada tal com està expressada,  atès que sembla una mica 9 
humiliant. És l’article 5è.,  on diu que els contribuents que hagin estat declarats pobres per 10 
precepte legal i estiguin inscrits en el padró de beneficència com a pobres de solemnitat 11 
queden exempts. Demana si això existeix. De totes maneres ja entén el que es vol dir, però 12 
proposa canviar-ho i,  si no és ara,  que sigui de cares a una altre any. 13 
Tampoc entén que els jubilats hagin d’estar bonificats pel sol fet de ser-ho,  en lloc de tenir en 14 
compte la seva renda. 15 
Pel que fa a l’ordenança fiscal sobre el domini públic, s’ha adequat arran d’una sentència del 16 
Tribunal Suprem. 17 
En resum,  no té cap objecció significativa a aquestes ordenances fiscals, encara que el seu vot 18 
serà l’abstenció perquè de forma general creu que caldria fer-ne una revisió de totes i aplicar 19 
allà on es pogués una tarifació social, per exemple a la Llar d’Infants o al Patronat d’Esports 20 
perquè aquelles persones que no puguin pagar-ne les taxes no hagin de fer servir els serveis 21 
socials per accedir-hi.  22 
 23 
El sr. Ramon Soler  no té cap objecció a posar tarifacions socials a les ordenances. Però el 24 
gran problema  sempre és el mateix: fixar criteris que siguin lògics i  fàcils de poder controlar. 25 
Per això es bonifica l’ús de la deixalleria,  el tema dels compostadors de matèria orgànica,etc. I 26 
en relació als jubilats, doncs són gent que durant molts anys han pagat impostos i que cada dia 27 
les pensions són més baixes i tenen més càrregues familiars. Però tot això era un punt de 28 
partida i ara seria el pitjor moment per treure-ho. 29 
Si en el tràmit d’al·legacions es presenta alguna proposta fàcil de controlar i aplicable, l’equip 30 
de govern l’estudiarà, encara que si el cost administratiu per controlar-ho és molt elevat potser 31 
valdrà més el mall que l’enclusa.                         32 
En relació a la tarifa plana,  no n’és gaire partidari. Fa anys ja s’està aplicant una fórmula més 33 
efectiva, atès que la gent que ho demana té terminis per fer el pagament d’impostos,  sense 34 
interessos.   35 
Troba que seria perillós posar una tarifa plana de forma directa. Hi ha ajuntaments que ho 36 
havien aplicat i han hagut de tirar-ho enrere.   37 
Pel que fa a la congelació de l’IBI,  diu que no es pot fer. Els números a l’Ajuntament li han de 38 
sortir d’alguna manera perquè al final reverteix en els serveis que es donen a la població. 39 
També ha de dir que s’han incorporat beques per pal·liar els efectes de la crisi, o sigui que de 40 
fórmules més o menys objectives se n’han buscat.  41 
 42 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  43 
CiU sí 44 
ERC i AxLl abstenció  45 
 46 
2.1.2. PRP2013/1582   Aprovar les tarifes del servei de tanatori per a l' any 2014.     47 
 48 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 49 
General: 50 
 51 
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“Vista la proposta de tarifes per a l’any 2014 del servei de tanatori presentada per l’empresa 1 
AUFUCE SL, concessionària de la gestió del servei de tanatori a Llagostera. 2 
Atès que l’article 7 del plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars 3 
que han de regir la contractació del servei de cementiri municipal i de la construcció i explotació 4 
d’un tanatori estableix que  el concessionari tindrà, a més dels drets establerts a l’article 250 del 5 
ROAS i dels derivats del present Plec, els següents drets: 6 
(...) Percebre dels usuaris tarifes, taxes i preus públics degudament autoritzats per l’Ajuntament 7 
concedent.  8 
Atès que l’article 15 del plec esmentat disposa que les tarifes que podrà percebre el 9 
concessionari dels usuaris seran les aprovades per l’Ajuntament per a cada exercici econòmic. 10 
A petició del concessionari, l’Ajuntament concedent aprovarà la revisió de les tarifes 11 
esmentades i, eventualment, la incorporació de noves tarifes.  12 
Atès que l’article 17 de l’esmentat plec disposa que cada any de vigència de la concessió, el 13 
concessionari haurà de presentar una proposta de tarifes degudament justificades mitjançant 14 
els corresponents estudis de costos. La proposta serà estudiada per l’Ajuntament i, en el seu 15 
cas, aprovada pel Ple de la Corporació. 16 
Atès que la proposta de preus que es presenta a consideració de l’Ajuntament pel servei de 17 
tanatori suposa l’increment de l’IPC de Catalunya del mes d’agost en relació a les tarifes 18 
aprovades per a l’any 2013. 19 
S’acorda: 20 
Primer .- Autoritzar les següents tarifes corresponents al servei de tanatori  a partir de la data 21 
d’entrada en funcionament del servei i durant l’any 2014 : 22 
SERVEI DE TANATORI Base imposable Preu 
Preparació, exposició i estada del difunt en sala de vetlla 
* inclou condicionament sanitari i estètic del difunt  757,69 € 916,80 € 

Sala de cerimònies 231,65 € 280,30 € 
Estada dipòsit / cambra frigorífica 108,59 € 131,39 € 

Segon .- Trametre l’acord a la concessionària del servei.”  23 
 24 
Sense que es produeixi cap intervenció s’aprova per  majoria absoluta amb la següent 25 
votació:  26 
CiU sí 27 
ERC i AxLl abstenció  28 
 29 
2.1.3. PRP2013/1609   Aprovar la modificació de crèdit 3-SP 6/2013 del pr essupost 30 
municipal per suplements de crèdit.     31 
 32 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 33 
General: 34 
 35 
“De conformitat amb l’article 177 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el 36 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb l’article 5 de les Bases d’execució 37 
del pressupost municipal per a l’exercici 2010. 38 
D’acord amb l’article 36 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, els crèdits extraordinaris i 39 
suplements de crèdit es podran finançar indistintament amb els següents recursos: 40 

a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. 41 
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats. 42 
c) Amb anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions pressupostàries del pressupost 43 

vigent. 44 
L’article 32 de Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària, estableix que en el cas que la 45 
liquidació se situï en superàvit, aquest es destinarà a reduir l’endeutament net. No obstant això,  46 
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es justifica la utilització de romanent de tresoreria per a despeses generals per finançar 1 
inversions, atès que la ràtio legal de deute viu està molt per sota del límit del 75%.    2 
Vista la memòria de l’Alcaldia que justifica la necessitat d’aprovar la modificació de crèdit. 3 
Vist l’informe emès per la Interventora accidental. 4 
S’acorda: 5 
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3-SP 6/2013 del 6 
pressupost municipal de l’exercici 2013, que inclou les següents variacions:  7 
  8 
Suplements de crèdit 9 
01.920.62500 Compra mobiliari 3.500,00 € 
06.165.21300 Manteniment enllumenat públic 7.500,00 € 
06.165.22100 Consum elèctric enllumenat públic 40.000,00 € 
06.171.21000 Manteniment jardins 9.500,00 € 
06.450.61901 Millores infraestructures 15.000,00 € 
12.241.22602 Accions PEDL i ocupació 1.000,00 € 
12.432.22602 Campanyes promoció de Llagostera 1.500,00 € 
12.924.22706 Participació ciutadana 2.000,00 € 
 TOTAL altes en aplicacions de despeses 80.000,00 € 

 10 
Procedència dels fons: 11 
Minorament en aplicacions de despeses  12 
01.920.14301 Personal SOC 6.000,00 € 
01.920.16000 Assegurances socials 21.000,00 € 
03.132.45000 Transf. Depart. Interior- conveni SIP 2.000,00 € 
04.011.31000 Interessos préstecs 7.000,00 € 
04.011.91200 Amortització préstecs 3.000,00 € 
07.324.22700 Neteja Llar infants 3.000,00 € 
07.324.22799 Monitoratge servei Llar infants 4.000,00 € 
09.313.22799 Serveis Dipsalut 2.000,00 € 
10.172.21000 Actuacions medi ambient 13.500,00 € 
 TOTAL minorament en aplicacions de despeses 61.500,00  

 13 
Romanent de tresoreria 14 
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 18.500,00 € 
 TOTAL de romanent de tresoreria 18.500,00 € 

 15 
Segon .- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci en 16 
el BOP i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i reclamacions. 17 
Tercer .- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense 18 
necessitat de nou acord.” 19 
 20 
Es produeixen les següents intervencions: 21 
 22 
El sr. Ramon Soler  pren la paraula i diu que aquesta modificació sempre s’acaba fent a finals 23 
d’any per suplementar les partides que van coixes i els imprevistos sorgits.    24 
Aquest any hi ha hagut una sorpresa monumental pel que fa als consums de l’enllumenat 25 
públic, atès que no facturaven una zona del poble, encara que a nivell tècnic s’està estudiant. 26 
Aquesta modificació de crèdit es fa minorant altres despeses. 27 
Bàsicament són petites inversions com la compra de mobiliari, el manteniment de jardins i 28 
altres temes de participació ciutadana i promoció econòmica. Es finança en 18.500  i 61.500 29 
euros. 30 
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Si no  hagués sortit la sorpresa de l’enllumenat públic, que encara no sap si s’haurà d’acabar  1 
pagant,  pràcticament només s’haurien canviat cromos.  2 
 3 
La sra. Eugènia Comas  demana que si les partides que ara es suplementen ja estan en 4 
negatiu, o sigui si les actuacions de manteniment de jardins i millores infraestructures  ja estan 5 
fetes.  6 
El vot del seu grup serà l’abstenció, esperant a veure què passa amb els rebuts de llum, que si 7 
l’Ajuntament s’ho pot estalviar, millor.  8 
 9 
El sr. David Parron  diu que té dubtes i hi ha coses que li sobten com pot ser el tema del 10 
consum elèctric. Demana si és problema del tècnic de l’Ajuntament que se li hagi passat durant 11 
dos anys o de l’empresa subministradora, encara que la culpa considera que s’hauria de 12 
repartir.  Malauradament si es confirma el deute, s’haurà d’acabar pagant. 13 
Li sobta que la partida de Medi Ambient es redueixi significativament i pregunta com quedaran  14 
afectades les actuacions que s’hagin de portar a terme.  15 
La partida de millores d’infraestructures es suplementa en 15.000 euros, però ha observat que, 16 
segons el pressupost executat a data 15 d’octubre,  hi ha un negatiu de -24.000 euros, demana 17 
que se li aclareixi.  18 
També voldria saber si al carrer Mossèn Cinto Verdaguer es canvia l’arbrat o es pavimenta. 19 
En relació a la partida de campanyes de promoció, que ara s’incrementa en 1.500 euros, diu 20 
que abans s’havia reduït en 5.000 euros.  21 
Per totes aquestes coses, el vot del seu grup serà l’abstenció.   22 
 23 
El sr. alcalde  diu que,  en relació a les factures de l’enllumenat,  la companyia no s’havia 24 
adonat que hi havia un comptador que cobreix el sector i l’Ajuntament tampoc el tenia 25 
comptabilitzat.    26 
Quan ho va detectar va intentar cobrar a l’Ajuntament quatre anys endarrerits que ja han 27 
prescrit i ara intenta cobrar l’últim any de consum. 28 
Pel que fa als arbres del sector Ganix, diu que les arrels estan fent una vertadera destrossa al 29 
paviment. 30 
Quan varen treure els arbres de la rodona del tractor, les arrels ja tenien atrapades les tuberies 31 
del gas.  32 
En aquests moments estan estudiant si en tornen a plantar o no, però intentant que no sigui 33 
una planta tan agressiva i que embruti el mínim amb les fulles i de mica en mica s’intentarà 34 
renovar tota la zona.  35 
 36 
El sr. Xavier Vilella  diu que la partida d’actuacions de Medi Ambient és per contractar 37 
empreses per fer desbrossament  de parcel·les, de zones verdes o de camins. En el pressupost 38 
de l’any passat es va incrementar en 15.000 euros de més. 39 
Les urbanitzacions,  qui ha de procurar que estiguin netes són els propietaris. Si no 40 
compleixen,  se’ls requereix i si no s’acaba executant,  ho fa l’Ajuntament al seu càrrec. 41 
A la urbanització Font Bona hi ha una seixantena de parcel·les que són propietat d’Ibaluce i que 42 
no les va netejar.  43 
Quan es va demanar el permís judicial per poder-hi entrar a fer la feina, només es va obtenir 44 
per unes 13 o 14 i,  per tant,  ja es va gastar una part dels 15.000 euros.  45 
S’ha tornat a demanar autorització i comptem que no arribarà durant els mesos que queden per 46 
acabar l’any, motiu pel qual s’han tret els diners d’aquesta partida, encara que al pressupost de 47 
l’any vinent s’hi tornaran a incorporar.  48 
 49 
El sr. Ramon Soler  respon que hi poden haver partides que per un costat estiguin negatives i 50 
per l’altre positives, però és perquè estan vinculades.  51 
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Pel que fa a les partides de Promoció Econòmica,  s’han produït modificacions al llarg de l’any 1 
perquè s’han rebut subvencions posteriors. 2 
Cap de les reduccions que s’han fet a les partides significa reduir cap servei. 3 
 4 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  5 
CiU sí 6 
ERC i AxLL abstenció  7 
 8 
2.1.4. PRP2013/1605   Aprovació definitiva del Reglament del mercat munic ipal de venda 9 
no sedentària.     10 
 11 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 12 
General:  13 
 14 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment, en sessió de 31 de juliol, el Reglament 15 
del mercat municipal de venda no sedentària. 16 
Atès que el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària es va sotmetre a 17 
informació pública a través d’edictes al BOP (núm. 153, de 9 d’agost), DOGC (núm. 6436, de 9 18 
d’agost), diari “El Punt” de 8 d’agost i tauler d’edictes municipal. 19 
Atès que durant el termini d’informació pública es varen presentar al·legacions per part del 20 
regidor Sr. David Parron Ojeda, en representació del grup municipal d’Alternativa per 21 
Llagostera. 22 
Vist l’informe del secretari de la Corporació, que literalment diu que: 23 
L’alcalde-president de l’Ajuntament de Llagostera sol·licita al secretari de la Corporació, d’acord 24 
amb el que disposen els articles 54 del Text Refós de Règim Local (Reial Decret Legislatiu 25 
781/1986) i 173 del Reglament d’organització i funcionament dels ens locals (Reial Decret 26 
2568/1986), informe en relació als següents extrems:  27 

- Sobre les al·legacions presentades a l’aprovació inicial del Reglament del mercat 28 
municipal de venda no sedentària. 29 

I. FETS 30 
El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, en sessió de 31 de juliol de 2013, va aprovar inicialment 31 
el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària. 32 
El Reglament es va sotmetre a informació pública a través d’edictes al DOGC (núm. 6436, de 9 33 
d’agost), BOP (núm. 153, de 9 d’agost), diari “El Punt” (8 d’agost de 2013) i Tauler d’edictes (e-34 
Tauler). 35 
En data de 17 de setembre es presenten al·legacions per part del Sr. David Parron, en 36 
representació del grup municipal d’Alternativa per Llagostera. 37 
II. FONAMENTS DE DRET 38 
AL·LEGACIÓ PRIMERA.-  Es desestima. Es tracta de dues qüestions diferents que no es 39 
considera adequat regular de manera uniforme en un mateix reglament. Les fires són de 40 
caràcter puntual i la seva estructura diversa. 41 
AL·LEGACIÓ SEGONA.- Es desestima. Aquest Reglament, el text i l’estructura ha estat 42 
consensuat per una comissió formada per la Generalitat, la Diputació de Girona, diversos 43 
municipis de la demarcació i per l’associació de marxants de les comarques de Girona, per 44 
tant, es considera que la seva estructura és prou clara. 45 
AL·LEGACIÓ TERCERA.- S’estima. Per tant, es procedirà a introduir la referència al Decret 46 
Legislatiu 1/1993, de  9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text 47 
únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre. 48 
AL·LEGACIÓ QUARTA.- Es desestima. L’horari d’inici establert al Reglament i a l’Ordenança 49 
és el mateix, a les 7 del matí. L’article 14.3 de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions 50 
també estableix que: 51 
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L’Ajuntament pot autoritzar, de manera excepcional, la càrrega o descàrrega de materials a les 1 
empreses o comerços que justifiquin tècnicament la impossibilitat d’adaptar-se als horaris 2 
establerts en l’apartat anterior, sempre que es garanteixi el compliment dels valors límit 3 
d’immissió acústica.  4 
El mercat setmanal es desenvolupa un dia a la setmana laborable i es considera que iniciar el 5 
seu muntatge més tard genera més inconvenients que l’hipotètic soroll 6 
AL·LEGACIÓ CINQUENA.- Es desestima. El text del Reglament no és necessari que incorpori 7 
la referència a la Llei de bases, per fer referència a una competència que és pròpia de 8 
l’Ajuntament de Llagostera. 9 
AL·LEGACIÓ SISENA.- Es desestima. Cal tenir present el que estableixen els articles 92 i 93 10 
de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, en relació 11 
a les autoritzacions i concessions. L’article 92.1, .2 i .4 tenen caràcter bàsic, així com l’article 12 
93.1, .2, .3 i .4, d’acord amb la Disposició Final 2. 13 
AL·LEGACIÓ SETENA.- No es considera convenient introduir una convocatòria pública en el 14 
cas de llocs no permanents perquè la durada de l’autorització és molt curta, i no s’adiu amb un 15 
procediment de lliure concurrència. 16 
AL·LEGACIÓ VUITENA.- Es desestima. Totes les parades venen a la part que dóna al passeig 17 
i no es considera necessari determinar el fons de la parada atès que seria una regulació molt 18 
intervencionista.  19 
AL·LEGACIÓ NOVENA.- Es desestima. La Directiva 2006/123, de 12 de desembre de 2006, 20 
relativa als serveis en el mercat interior, va introduir la figura de la comunicació prèvia i de la 21 
declaració de responsable, transposada a l’ordenament jurídic estatal per les Lleis 17/2009, de 22 
23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i per la 23 
25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses Lleis sobre el lliure accés a les 24 
activitats de serveis i el seu exercici. 25 
L’ordenament jurídic de Catalunya es va veure afectat per efecte d’haver de transposar la 26 
Directiva a l’ordenament intern per les Lleis 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de 27 
l’activitat econòmica, 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 28 
normativa i 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar 29 
l’activitat administrativa. 30 
Totes aquestes Lleis pretenen reduir o eliminar tràmits innecessaris en l’exercici d’activitats de 31 
serveis i no limitar la circulació de persones, serveis i mercaderies establint un mercat comú.   32 
AL·LEGACIÓ DESENA.-  Es desestima. El Decret Legislatiu 1/1993, de  9 de març, sobre 33 
comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 34 
18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, va ser modifica pel Decret Legislatiu 3/2010, 35 
de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del 36 
Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i 37 
per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, modificant l’article 10, 38 
establint la durada mínima en 15 anys: 39 
4. Les autoritzacions són transmissibles i tenen una durada mínima de quinze anys  per tal de 40 
permetre l'amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits i 41 
prorrogables expressament per períodes idèntics. Les autoritzacions solament poden ésser 42 
revocades per l'incompliment d'aquesta llei o de les ordenances municipals, la qual cosa no 43 
dóna dret ni a indemnització ni a compensació de cap mena. 44 
AL·LEGACIÓ ONZENA.- No s’estima convenient fer referència a la reducció de les dimensions 45 
de la parada perquè els paràmetres sempre es defineixen pels màxims i mínims. 46 
AL·LEGACIÓ DOTZENA.- S’estima. Per tant, s’ha de modificar l’article 12 en aquest sentit. 47 
AL·LEGACIÓ TRETZENA.- Es desestima. El Decret Legislatiu 1/1993, de  9 de març, sobre 48 
comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 49 
18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, va ser modifica pel Decret Legislatiu 3/2010, 50 
de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del 51 
Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i 52 
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per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, modificant l’article 10, 1 
estableix que les llicències són transmissibles: 2 
4. Les autoritzacions són transmissibles  i tenen una durada mínima de quinze anys per tal 3 
de permetre l'amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits i 4 
prorrogables expressament per períodes idèntics. Les autoritzacions solament poden ésser 5 
revocades per l'incompliment d'aquesta llei o de les ordenances municipals, la qual cosa no 6 
dóna dret ni a indemnització ni a compensació de cap mena. 7 
No s’estableix cap causa de no transmissibilitat al DL 1/1993. Per tant, li correspon al 8 
Reglament establir-les. 9 
AL·LEGACIÓ CATORZENA.- La revocació, per la seva pròpia naturalesa, no és automàtica i 10 
implica l’adopció d’un acord i un tràmit d’audiència i recurs. 11 
S’estima. Per tant, es procedirà a modificar el segon supòsit del redactat actual en aquest 12 
sentit. 13 
AL·LEGACIÓ QUINZENA.- S’estima, per tant, caldrà modificar l’article 15 del Reglament en 14 
aquest sentit. 15 
En l’aprovació definitiva s’adjuntarà un plànol d’evacuació i emergència. 16 
AL·LEGACIÓ SETZENA.- Es desestima. No té sentit prohibir aparcar els vehicles dels 17 
marxants al costat de la parada per després haver de desplaçar-se allà on tinguin el cotxe 18 
aparcat per haver d’anar a buscar el producte per a la seva venda. 19 
AL·LEGACIÓ DISSETENA.- Es desestima. Aquest Reglament, el text i l’estructura ha estat 20 
consensuat per una comissió formada per la Generalitat, la Diputació de Girona, diversos 21 
municipis de la demarcació i per l’associació de marxants de les comarques de Girona, per 22 
tant, es considera que la seva estructura és prou clara. 23 
AL·LEGACIÓ DIVUITENA.- Es desestima. Aquest Reglament, el text i l’estructura ha estat 24 
consensuat per una comissió formada per la Generalitat, la Diputació de Girona, diversos 25 
municipis de la demarcació i per l’associació de marxants de les comarques de Girona, per 26 
tant, es considera que la seva estructura és prou clara. 27 
AL·LEGACIÓ DINOVENA.- Es desestima. Aquests articles (el 18 i 19) estan regulant coses 28 
diferents. Per una banda s’està regulant la titularitat de les parades, i per l’altra, les obligacions 29 
dels paradistes, no es considera reiteratiu. 30 
AL·LEGACIÓ VINTENA.- No es considera adient, atès que limitaria la facultat 31 
d’autoorganització de futurs ajuntaments. 32 
AL·LEGACIÓ VINT-I-UNENA.- S’estima. Per tant s’haurà de modificar l’article 21 en aquest 33 
sentit. 34 
AL·LEGACIÓ VINT-I-DOSENA.- Es desestima. És impossible atès que no existeix una única 35 
persona encarregada, considerant que intervenen diferents serveis de l’Ajuntament. 36 
AL·LEGACIÓ VINT-I-TRESENA.- S’estima. Per tant, caldrà modificar l’article 23 en aquest 37 
sentit. 38 
AL·LEGACIÓ VINT-I-QUATRENA.- S’estima. Per tant, caldrà modificar l’article 23 en aquest 39 
sentit. 40 
AL·LEGACIÓ VINT-I-CINQUENA.- S’estima. Per tant, caldrà modificar l’article 23 en aquest 41 
sentit. 42 
AL·LEGACIÓ VINT-I-SISENA.- Es desestima. És complicat determinar el llistat tancat dels 43 
productes que es poden vendre, perquè seria un llistat que caldria actualitzar periòdicament i 44 
que limitaria el lliure comerç dels paradistes essent una actuació excessivament 45 
intervencionista 46 
AL·LEGACIÓ VINT-I-SETENA.- S’estima. Es procedirà a introduir una disposició transitòria: 47 
Es respectaran els drets adquirits en virtut de l’atorgament de llicències anteriors a l’entrada en 48 
vigor d’aquest Reglament. 49 
AL·LEGACIÓ VINT-I-VUITENA.- Es desestima. La Disposició Final determina l’entrada en 50 
vigor del Reglament, mentre que la Disposició Derogatòria deroga el Reglament del mercat de 51 
l’any 1984, regulant-se dues coses diferents. 52 
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III. CONCLUSIONS 1 
Primera.- Procedeix estimar les al·legacions, 3, 12, 15, 21, 23, 24, 25 i 27. 2 
Segona.- Procedeix estimar parcialment l’al·legació 14. 3 
Tercera.- Procedeix desestimar la resta d’al·legacions pels motius exposats anteriorment. 4 
Amb el vistiplau del regidor Sr. Carles Serrat. No obstant això, la Corporació decidirà el que 5 
cregui oportú. 6 
Vistos els antecedents de raó. 7 
S’acorda: 8 
Primer.- Resoldre les al•legacions en el sentit que s’especifica en l’informe del secretari de la 9 
Corporació. 10 
Segon.- Aprovar definitivament el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària. 11 
Tercer.- Publicar edicte amb el text íntegre al BOP, de referència al DOGC i al tauler d’edictes 12 
municipal.  13 
Quart.- Enviar una còpia íntegra del Reglament a la Generalitat de Catalunya, Departament de 14 
Governació i Relacions Institucionals, i a la Subdelegació del Govern de l’Estat.“ 15 
 16 
Es produeixen les següents intervencions: 17 
 18 
El sr. Carles Serrat  pren la paraula per dir que,  després d’haver estudiat les esmenes 19 
presentades per AxLL, es va creure convenient incorporar les que aportessin alguna cosa 20 
positiva i les que es varen denegar va ser perquè ja estaven incorporades en el text base del  21 
reglament que va sortir de la Diputació de Girona. El que no vol l’equip de govern és fer-ne un 22 
d’exclusiu per a Llagostera.   23 
 24 
El sr. alcalde  diu que en aquests moments el mercat es regeix per un Reglament de l’any 1984 25 
i,  per tant, calia una modificació. S’ha agafat aquest model,  que també ha revisat l’Associació 26 
de Marxants i pràcticament s’aplica a tot Catalunya. 27 
 28 
La sra. Eugènia Comas  diu que el text del Reglament el veuen bé i més si s’ha consensuat 29 
amb els marxants de Catalunya i s’ha parlat amb altres ajuntaments dels voltants.  30 
De les al·legacions que ha presentat el grup d’AxLL,  potser n’hi hauria alguna que també s’hi  31 
podria incorporar, però de totes maneres creuen correcte que s’hagi fet un nou Reglament, si el 32 
que s’aplica ara és de l’any 1984. 33 
 34 
El sr. David Parron  diu que,  tal com va manifestar a l’aprovació inicial,  ja troben correcte que 35 
es faci aquest nou Reglament per substituir el de l’any 1984 i adequar-lo als nous temps i als 36 
nous requeriments.  37 
En aquell moment ja es varen abstenir perquè creien que el Reglament es podia esmenar.  38 
De les vint-i-vuit esmenes presentades se n’han acceptat vuit i mitja. De les que es desestimen,  39 
n’hi ha algunes que poden compartir el perquè s’ha fet  i la resta creu que,  en el cas que 40 
s’haguessin incorporat, haguessin acabat millorant el Reglament. D’altra banda, ja que es feia 41 
un nou Reglament, s’hagués pogut aprofitar per regular també les fires o mercats tradicionals.  42 
També feien incís a evitar les molèsties als veïns, regulant les fresses, si en comptes de 43 
començar a parar a les sis ho fessin a les set.  44 
També creien oportú regular la fondària, igual que es regula l’amplada.  45 
Tot i que la llei diu que el Reglament ha de tenir una durada mínima de quinze anys, trobaria 46 
correcte que es definís més i que no es deixés  tan poc concret. 47 
En relació a definir els productes que es vendran,  no es tractava de fer-ne una relació 48 
exhaustiva de tots,  sinó de fer-ne una relació de la tipologia.  49 
També els hagués agradat que s’incorporés deixar més clar qui s’encarrega de què, ja que el 50 
Reglament fa referència a diversos responsables. 51 
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En resum, creu que s’ha fet un pas endavant, agraeix les esmenes incorporades, però malgrat 1 
tot,  creu que podria ser millorable aquest Reglament, per això el vot del seu grup serà 2 
l’abstenció.  3 
 4 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  5 
CiU i ERC sí 6 
AxLL abstenció   7 
 8 
2.1.5. PRP2013/1607   Aprovar el conveni amb el Departament d’Interior pe r a l’adhesió a 9 
la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d’emergències  i seguretat de Catalunya.     10 
 11 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 12 
General: 13 
 14 
“La xarxa RESCAT és una xarxa de radiocomunicacions mòbils que facilita la tasca de cada 15 
col·lectiu d’usuaris per separat, però també l’actuació conjunta i la coordinació entre col·lectius 16 
en situacions d’emergència o seguretat. 17 
Tant el Departament d’Interior com l’Ajuntament de Llagostera estan interessats en l’adhesió de 18 
l’Ajuntament a la xarxa RESCAT. 19 
Aquest conveni compromet ambdues parts a la reciprocitat de la informació sobre emergències 20 
policials i de protecció civil en el marc de la Junta Local de Seguretat. 21 
Vistos els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 22 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 23 
S’acorda: 24 
Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de 25 
Catalunya i l’Ajuntament de Llagostera per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa RESCAT de 26 
radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya. 27 
Segon.-  Facultar l’alcalde per subscriure els documents necessaris per a l’execució d’aquest 28 
acord. 29 
Tercer.-  Comunicar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.”  30 
 31 
Es produeixen les següents intervencions: 32 
 33 
El sr. alcalde  explica que aquest conveni és una eina per facilitar la interconnexió entre totes 34 
les forces de seguretat i emergències de Catalunya. Posa l’exemple de la nevada de l’any 35 
2010,  on  varen caure tots els pals de telèfons i aquesta xarxa Rescat assegura la comunicació 36 
entre els esmentats cossos.   37 
Llagostera és un dels últims municipis que s’hii acaba d’adherir, ja que primer es volien tenir 38 
referències de la seva efectivitat. 39 
Quan hi hagi alguna emergència serà la Junta Local de Seguretat qui prendrà la direcció i 40 
determinarà com s’ha de tractar.  41 
 42 
La sra. Eugènia Comas  diu que hi votarà a favor. 43 
 44 
El sr. David Parron  diu que té preguntes que encara no hi ha trobat resposta, però que vagi 45 
per endavant que ho troba una millora de cares al poble.  46 
Quan el conveni parla de les infraestructures que calen i que el seu cost no repercutirà a 47 
l’Ajuntament, sinó que se’n farà càrrec la Generalitat, pregunta de què es tracta.  48 
També pregunta quin cost tindrà, apart del de manteniment,  quants terminals caldran i si hi ha 49 
partida pressupostària habilitada per fer front a aquesta despesa o farà falta una modificació de 50 
crèdit.  51 
 52 
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El sr. alcalde  respon que l’espai on s’ubicarà l’equipament serà la pròpia comissaria. La quota 1 
serà de 31,34 euros/mes per terminal, que representaran uns 2.000 euros l’any. Aquestes dues 2 
s’exclouen perquè la Generalitat les assumeix.  3 
El que sí ha de comprar l’Ajuntament és un terminal, amb una previsió de 6.500 euros,  que ja 4 
té partida.  5 
El cost no és molt elevat i representa una millora important el poder estar interconnectades les 6 
diferents forces de seguretat.  7 
 8 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  9 
CiU i ERC sí 10 
AxLl abstenció  11 
 12 
3. Control i gestió municipal 13 
 14 
3.1 Donar compte dels informes tramesos a Hisenda i  a Tutela Financera de la 15 
Generalitat del 3r. trimestre de 2013, sobre compli ment de la llei de la morositat.  16 
 17 
El sr. secretari pren la paraula i diu que es dóna compte dels informes de la llei de la morositat 18 
tramesos a Hisenda. Concretament a l’Ajuntament el termini mitjà de pagament és de 26,47 19 
dies, el de la Residència Josep Baulida de 26,42 i el del Patronat d’Esports de 26,17 dies. Tots 20 
per sota dels 30 dies legalment establerts.  21 
 22 
3.2 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm.2013/115 7 pel qual es va aprovar el marc 23 
pressupostari del període 2014-2016. 24 
 25 
El sr. secretari  dóna compte del Decret 1157 pel qual s’aprova el marc pressupostari pel 26 
termini 2014, 2015 i 2016, a partir del pressupost en vigor, en aplicació de l’article 29 de la llei 27 
Orgànica  2/2012 d’establitat pressupostària i sostenibilitat financera. És una altra de les 28 
informacions que s’han de trametre al Ministeri d’Hisenda. És una previsió que no vol pas dir 29 
que l’Ajuntament s’hagi d’ajustar a aquest marc pressupostari. El que s’ha fet és veure  quina 30 
és la previsió de la liquidació a 31-12-2013 i a partir d’aquí deixar-ho igual, fent política de 31 
contenció. Això és el que hi ha previst, però no vol pas dir que l’Ajuntament no pugui canviar el 32 
pressupost.      33 
 34 
3.3 Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.  35 
 36 
El sr. secretari  dóna compte de les resolucions d’Alcaldia que van des de la número 1087 a la 37 
1197/2013. 38 
 39 
3.4 Donar compte de les contractacions de personal.   40 
 41 
El sr. secretari dóna compte de les següents contractacions de personal:   42 
Junta de Govern del dia 26-09-2013:  43 
-Nomenar, per urgència, funcionari interí el Sr. CARLOS GIL CAMPENY,  com a agent interí de 44 
la Policia Local, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Policia 45 
Local, categoria agent,  amb efectes del dia 1 d’octubre de 2013 i fins al 13 d’octubre de 2013.  46 
Junta de Govern del dia 10-10-2013: 47 
 -Contractar en règim laboral a temps parcial, i per urgència, la Sra. MARGARITA 48 
CASANOVAS ISERN, com a auxiliar administrativa,  plaça equivalent al grup C2,  amb una 49 
dedicació horària de 30 hores setmanals, que representa un 80% de la jornada, amb efectes 50 
del dia 7 d’octubre de 2013 i fins al 31 de desembre de 2013, període de permís per maternitat 51 
de la Sra. Mercè Badia Vendrell. 52 
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-Nomenar, per urgència, funcionari interí el Sr. CARLOS GIL CAMPENY,  com a agent interí de 1 
la Policia Local, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Policia 2 
Local, categoria agent,  amb efectes del dia 14 d’octubre de 2013 i fins el 18 de juliol de 2014, 3 
per substituir l’agent que fa el curs de formació 2013/2014 a l’ISPC. 4 
 5 
3.5 Informes d’Alcaldia.  6 
 7 
El sr. alcalde informa dels següents temes:  8 
- PUOSC 2013: La Diputació ja ha comunicat que ha concedit 80.000 euros destinats a 9 
l’arranjament del camí asfaltat malmès de la Bruguera. Pel que fa als projectes sol·licitats a la 10 
Generalitat, encara estan pendents de resolució.  11 
- Es va dir que els ajuntaments cobrarien de la Generalitat el que tenien pendent, però va ser 12 
abans que el sr. Montoro anunciés les retallades.  13 
Està intentant que abans no acabi l’any,  els 500.000 euros que es deuen de subvencions de la 14 
llar d’infants i els 700.000 del Pla de Barris es puguin cobrar.  15 
 16 
3.6 Precs i preguntes.    17 
 18 
La Sra. Eugènia Comas  fa les següents preguntes:   19 
- Va veure a la premsa que la Diputació es feia càrrec del deute que tenia la Generalitat amb 20 
els ajuntaments de les llar d’infants. 21 
 22 
El sr. alcalde  li respon que només d’un any.   23 
 24 
El sr. Ramon Soler  diu que es pagarà d’ara endavant. La convocatòria ja està feta i a partir del 25 
4 de novembre ja es podran començar a demanar les subvencions  i a justificar al mateix 26 
moment que es fa la petició.  27 
Els dos anys anteriors que estan pendents els assumeix la Generalitat. 28 
 29 
El sr. alcalde  manifesta que una de les reclamacions que fan els alcaldes a les assembles de 30 
l’ACM és que hi ha ajuntaments grans que estan al corrent de pagament i cobren els deutes, 31 
però això no s’aplica amb els ajuntaments petits, encara amb la llei de la morositat es compleix 32 
perfectament. 33 
 34 
La sra. Eugènia Comas  recorda que també hi ha el deute amb la residència Josep Baulida. 35 
 36 
El sr. secretari  respon que els 46.000 euros de la residència sembla ser que estaran inclosos 37 
en el pla de proveïdors d’en Montoro. No està assegurat, però sembla que sí, però el deute 38 
amb l’Ajuntament, no.  39 
 40 
La sra. Comas  continua amb les preguntes:  41 
- Quan té previst l’Ajuntament presentar el pressupost? I prega una mica de temps per poder-lo 42 
estudiar. En el supòsit que ja s’hi treballi demana poder-hi col·laborar. 43 
- Sobre una edificació feta al PEIN de les Gavarres, a prop de can Morató,  obres fetes sense 44 
llicència, demana com està el tema.  45 
- I per últim vol fer un prec abans no passi algun fet desagrable.  46 
És en relació a la gent que viu a la carretera.  47 
El carrer Sant Feliu és un carrer intransitable per a les persones amb cadira de rodes, que 48 
portin un cotxet infantil o que vagin acompanyades de mainada petita.   49 
Al carrer Costa Brava,  creu que s’hi hauria d’instal·lar algun tipus de barana de fusta, per 50 
exemple,  al tros sense asfaltar on la gent hi transita    51 
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I a la carretera, demana que s’hi instal·li un semàfor i que si no ho fa Carreteres ho faci 1 
l’Ajuntament, ja que només amb el pas de vianants és molt perillós.  2 
 3 
El sr. David Parron  fa les següents preguntes:  4 
- El plafó de la parada del bus està trencat. Demana que Carreteres l’arrangi o bé el tregui.  5 
- Al carrer Fivaller, el tram que queda entre els dos passeigs, tot l’asfalt està molt deteriorat. 6 
Proposa que si no es vol arreglar tot l’asfalt, es canviï l’estacionament, de manera que es pugui 7 
aparcar on ara està malament.  8 
- Que es repinti el senyal esborrat d’stop dels carrers Gavarres i La Pau, que donen a la 9 
carretera,  o bé es col·loqui un senyal vertical, per estalviar que hi hagi algun accident.  10 
- Proposa canviar els senyals d’stop que hi ha al carrer Joan Maragall i al carrer Ganix, just a 11 
l’encreuament de la Llar d’Infants, i posar-lo al carrer Sant Feliu, també per estalviar-nos 12 
maldecaps.             13 
-  En relació als excrements dels gossos, els gossos que van solts i els que són perillosos i van 14 
sense morrió, demana que es faci una campanya de conscienciació, sobretot de cares al que 15 
són races perilloses, també per estalviar que algun dia passi alguna desgràcia. 16 
-  Els arbres de la Plaça Mas Sec estan col·locats de tal manera que a l’estiu no fan gens 17 
d’ombra als nens que hi juguen, demana alguna solució. 18 
- A la riera Gotarra, entre el pont i el carrer de Tossa, a la zona del Carril, demana que es 19 
netegi més sovint, ja que en ser una riera quan baixi plena, quan menys obstacles tingui, millor.  20 
-  Durant la Fira del Bolet, va escoltar diverses vegades el comentari  que ell també comparteix i 21 
a més el Punt Diari també se’n va fer ressó,  que cada vegada hi ha més parades d’altres 22 
productes que no són bolets, demana que es reguli una mica i que no perdi el sentit que és una 23 
fira de bolets i no un mercat medieval.  24 
- En relació als plafons de publicitat en forma de paperera d’una empresa de publicitat,  no 25 
troba correcte que s’hagin instal·lat sense que hi hagi un conveni darrera per saber si hi ha data 26 
de caducitat, com funcionaran. S’han posat només amb un acord verbal?.  27 
 28 
El sr. Ramon Soler   diu que el pressupost intentarà presentar-lo abans de final d’any, com 29 
sempre s’ha fet aquests últims anys, possiblement serà en el Ple del 18 de desembre, perquè 30 
el 25 és Nadal i la Informativa seria la setmana abans. De totes maneres,  ja s’intentarà passar-31 
ho abans i si hi ha propostes a fer seran benvingudes.  32 
També es farà un taller participatiu, com el de l’any passat, per recollir propostes dels 33 
llagosterencs. 34 
Avui s’aprova una part substancial del pressupost,  que són els ingressos. 35 
 36 
El sr. alcalde  respon el següent:  37 
- En relació al carrer Costa Brava,  ja està parlat que aquest tram de terra s’arregli per fer-lo 38 
més consistent i que l’herba no torni a sortir. A més que si algú ha de passar-hi amb cadira de 39 
rodes o carretons no tingui problemes. 40 
- La previsió pel tema del carrer Sant Feliu és que ja estigués arreglat, hi ha pendent un 41 
conveni amb la propietat del terreny que hi ha al costat de can Vall-llosera per habilitar-hi un 42 
pàrking.  43 
Aquest conveni es volia fer igual que el del pàrking de davant de can Cassoles, però no hi 44 
havia partida. De totes maneres falta definir quin pressupost hi haurà. La proposta de 45 
l’Ajuntament és que la societat cedeixi l’espai a canvi de la condonació de l’import de l’IBI. 46 
S’està estudiant amb els tècnics com es delimitarà per on hauran de circular els cotxes  sense 47 
que s’arrambin a la vorera. De totes maneres s’intentarà agilitar-ho al màxim. 48 
I en relació al semàfor, diu que ja s’ha demanat a Carreteres, però com que hi ha  pendent el 49 
tema de l’arranjament de tot aquest espai, varen respondre que quan es fessin les obres ja es 50 
posarien.  51 
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Si no es desencallés aquest tema de les obres dels carrers Panedes i Camprodon, que tothom 1 
en té ganes que s’executin,  l’Ajuntament s’hauria de plantejar fer alguna actuació de cares al 2 
pressupost de l’any que ve.  3 
Els carrers La Pau i  Gavarres,  que tenen  aquesta mancança de senyalització,  segueixen el 4 
mateix criteri i el carrer Canalejas,  que té l’asfalt deteriorat,   igual, o sigui pendent de 5 
l’arranjament de la carretera. En cas que no tiri endavant, l’Ajuntament en el pressupost de 6 
l’any 2014 haurà de prendre alguna determinació.  7 
- Pel que fa al plafó de la parada del bus, diu que la brigada va intentar adreçar-lo, ja que s’ha 8 
reclamat diverses vegades a Carreteres. El que s’acabarà fent serà treure’l i quan vegin que no 9 
hi és potser actuaran.  10 
- En relació al carrer Fivaller,  hi ha prevista una actuació urbanística, encara que de moment 11 
està parat. 12 
S’ha demanat un informe a l’arquitecta tècnica de tots els carrers que tenen anomalies per 13 
demanar pressupostos per arreglar-los.  14 
- Sobre la cruïlla del carrer Ganix-Sant Feliu,  diu que l’arquitecte municipal està preparant una 15 
proposta per saber quin element s’hi pot col·locar per privar que els dos cotxes es trobin. 16 
Posar un stop al carrer Sant Feliu no ho troba bé,  perquè podria ser que es fes una cua amb 17 
els cotxes que s’incorporen a l’esmenatat  carrer Sant Feliu des de la carretera. 18 
Fins i tot s’ha demanat preu per instal·lar-hi un senyal semafòric penjant per donar prioritats 19 
d’entrada, però era molt car i si els conductors miren bé els miralls no hi ha d’haver cap 20 
problema. 21 
- Quant als excrements dels gossos,  diu que ha de donar una molt bona notícia. Avui ha estat 22 
a Municipalia amb el regidor Sr. Aliu i han arribat a un acord perquè  una empresa vingui  a fer 23 
una prova pilot  amb uns pipicans.  24 
Però vol remarcar que la Policia ha obert uns quants expedients sancionadors en matèria de 25 
gossos.  26 
De campanyes ja se n’han fet i aprofita per demanar que la gent sigui cívica i es conscienciï 27 
que perquè el gos faci les seves necessitats en un parc el nen no hi pugui jugar. 28 
- Plaça Mas Sec: Hi havia un arbre molt gros que sempre estava ple d’uns cucs  i es va haver 29 
de treure, però ja es mirarà què s’hi posarà.   30 
- En relació a la riera Gotarra,  diu que hi va fer anar el cap de la Brigada per mirar-s’ho i 31 
l’Ajuntament no pot fer-hi res sense l’autorització de l’ACA, encara que si hi ha el consentiment 32 
de l’Inspector de Zona es pot actuar i això és el que es farà. 33 
Aprofita per dir que amb l’ACA s’està treballant en un conveni, que ja funciona en altres 34 
municipis,  perquè els ajuntaments puguin actuar dintre del seu àmbit.  35 
 36 
El sr. Ramon Soler,  en relació a la Fira del Bolet, comparteix que l’essència de la fira és el 37 
bolet. Les parades d’aquest any eren les mateixes que l’any passat, però a última hora hi va 38 
haver una baixa d’un paradista que només ven bolets que siguin de la zona i que es va estimar 39 
més no venir perquè no en tenia prou.  40 
Va parlar amb venedors de bolets que li varen manifestar que només venen a la fira de 41 
Llagostera. De fet ja s’intenta trobar gent nova però no n’hi ha gaire que vengui bolet fresc a les 42 
fires. 43 
Pel que fa a l’increment de l’altre tipus de parades, any rere any  s’està dient no a molta gent.  44 
Aquest any hi havia 160 peticions i només en varen parar 110. i la condició que es posa és que 45 
la gent que vingui de nou ha de portar productes relacionats amb els bolets.  46 
La Fira del Bolet no només és el dia 12 d’octubre, sinó que també hi ha les campanyes 47 
gastronòmiques des del 10 d’octubre al 3 de novembre,  amb l’associació de restaurants de 48 
Llagostera al darrera, fins i tot hi ha  Els Tinars, amb una estrella Michelin,   que dóna més 49 
prestigi a la campanya. 50 
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Es varen abocar molts esforços a la campanya de divulgació d’aquesta Fira. Varen anar amb 1 
l’alcalde i uns quants regidors a  fer la presentació de la campanya gastronòmica al Pont de 2 
Pedra de Girona.  3 
Aprofita per agraïr a l’Ajuntament de Girona les facilitats donades. 4 
Es varen repartir 300 racions de tastets de bolets fets pels restauradors de Llagostera i el més 5 
significatiu va ser que en Joan Roca, el millor cuiner del món,  va venir per apadrinar-ho i tots 6 
els mitjans de comunicació se’n varen fer ressó.   7 
Per promocionar Llagostera no només cal que un dia festiu vingui molta gent, sinó que cal 8 
donar un valor afegit a tot l’entorn a nivell gastronòmic, turísitc o comercial. 9 
 10 
El sr. alcalde  manifesta que el conveni amb les papereres-plafons encara no s’ha signat 11 
perquè vol plantejar que la durada sigui d’un any prorrogable, en comptes dels quatre que 12 
proposen ells.  13 
Aclareix que qualsevol empresa del poble es pot anunciar en els espais disponibles que hi ha 14 
en aquestes papereres i que no hi ha hagut cap més intenció que posar papereres perquè el 15 
poble sigui més net.  16 
 17 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts d’onze de la nit s’aixeca la sessió de la qual 18 
s’estén la present acta que és signada pel sr. alcalde  amb mi el secretari, que ho certifico. 19 
 20 


