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Exp. Gen: 2013/163 
02.03.37 

 
ACTA NÚM.: PLE2014/1 DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PL E DE L’AJUNTAMENT DE 
LLAGOSTERA REALITZADA EL DIA 29 DE GENER DE 2014 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-nou de gener de dos mil catorze es 
reuneix el Ple municipal per tenir sessió ordinària sota la Presidència de l’alcalde Sr. Fermí 
Santamaria Molero i amb l’assistència dels regidors  Srs. Josep Aliu Mundet,  Montserrat Vilà 
Añón, Ramon Soler Salvadó, Jesús Malagón Granados, Xavier Vilella Bayé, Anna Hereu Masó, 
Sergi Miquel Valentí, Pilar Aliu Bou, Olga González Gómez, Carles Serrat Tur, Eugènia Comas 
Alsina i David Parron Ojeda.  
Actua de secretari el Sr. Norbert Bes Ginesta. 
 
1. Actes pendents d'aprovar  
 
1.1. PLE2013/11 extraordinària 18/12/2013. 
S’aprova per unanimitat amb les esmenes presentades pels grups d’ERC i AxLL,  que ja s’han 
incorporat a l’acta.   
 
2. Propostes  
 
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries  
 
2.1.1. PRP2014/46   Aprovació provisional del Pla especial d'ordenació de finca i 
rehabilitació de masia per a ús de turisme rural, e n el Vt. de Bruguera nº 10 "can Sarrà" 
que promou el Sr. Jaume Castelló Bou.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
 
“El projecte de Pla especial d’ordenació de finca i rehabilitació de masia per a ús de turisme 
rural”, en el veïnat de Bruguera nº 10 “can Sarrà”, redactat per l’arquitecte Valeri Laguna Tuset i   
que promou el Sr. Jaume Castelló Bou,  va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local 
en sessió del dia 7 de novembre de 2013. 
El Pla especial ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, mitjançant anuncis inserits 
al diari El Punt-Avui de 14.11.2013 , al BOP núm. 222, de 20.11.2013, i al tauler d’anuncis 
electrònic (e-Tauler) de la seu electrònica de l’ajuntament, sense que s’hagin presentat 
al·legacions segons certificat de Secretaria que consta a l’expedient. 
Vistos els informes emesos pels següents organismes: 
- Institut Geològic de Catalunya, en sentit favorable (R.E. nº 3.011, de data 25.11.2013)  
- SSTT a Girona del Departament d’Empresa i Ocupació, en sentit favorable (R.E. nº 3.131, 

de data 04.12.2013)  
- Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura, en 

sentit favorable (R.E. nº 0033, de data 08.01.2014) 
- Agència Catalana de l’Aigua, en sentit  favorable (R.E. nº 0110, de 15.01.2014) 
Atès que malgrat el temps transcorregut, a dia d’avui no consta que el Servei d’Aplicacions de 
Polítiques de Paisatge del Departament de Territori i Sostenibilitat, ni el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural  hagin emès el seu informe. 
De conformitat amb l’article 76 i ss del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’urbanisme (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer) , i en especial 
el seu article 85.   
I de conformitat amb el règim de competències previst a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
S’acorda: 
Primer.-  Aprovar provisionalment el projecte de Pla especial d’ordenació de finca i rehabilitació 
de masia per a ús de turisme rural”, en el veïnat de Bruguera nº 10 “can Sarrà”, redactat per 
l’arquitecte Valeri Laguna Tuset i   que promou el Sr. Jaume Castelló Bou. 
Segon.-  Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes de la seva 
aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC, dos exemplars del projecte i una còpia 
completa de l’expedient administratiu en format paper, i el text de les normes urbanístiques i els 
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plànols d’ordenació en suport informàtic, degudament autenticats pel fedatari públic de 
l’Ajuntament. 
Tercer.-  Notificar-ho al promotor,  i també al  Servei d’Aplicacions de Polítiques de Paisatge 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural,  a fi de que, encara que fora de termini, puguin adreçar-hi el seu 
informe si ho consideren convenient.”  
 
Es produeixen les següents intervencions:  
 
El Sr. alcalde  explica que el Sr. Jaume Castelló promou un establiment de turisme rural a can 
Sarrà  del veïnat de Bruguera. Ara es fa l’aprovació provisional i s’envia a Urbanisme. Si 
l’Ajuntament tingués aprovat definitivament el catàleg de masies s’hauria d’haver seguit un altre 
tràmit, encara que la Comissió d’Urbanisme també hauria d’haver informat.  
 
La Sra. Eugènia Comas  diu que el vot del seu grup serà positiu perquè s’alegren que hi hagi 
iniciatives com aquesta al poble i,  com que sembla que el turisme serà el sector que farà sortir 
de la crisi, ho troben bé.  
 
El Sr. David Parron  diu que el vot del seu grup també serà positiu, perquè totes les iniciatives 
que es facin dintre de la legalitat i encaminades al turisme rural,  que comportin la rehabilitació 
d’un mas,  més o menys abandonat, que s’hi visqui, que es fomenti l’agricultura ecològica i que 
es doni a conèixer tot aquest món,  els sembla bé. 
Només fa una observació, en el sentit que ha observat que en el projecte hi ha un error a la 
referència cadastral, que li manca un zero.  
 
S’aprova per unanimitat.  
 
2.1.2. PRP2014/51   Aprovació de la revisió dels plans de protecció civ il.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:  
 
“Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 8 de març de 2012, ve encarregar al Consell 
Comarcal del Gironès la revisió dels Plans de Protecció Civil: Inuncat, Infocat, Sismicat i 
Transcat i el programa d’implantació i manteniment del Pla municipal. 
Atès que els plans es van homologar en data de 10 de juliol de 2008 i, d’acord amb el Decret 
210/1999, aquests s’han de revisar cada 4 anys. 
De conformitat amb el que estableix l’article 17 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció 
civil de Catalunya es va sotmetre al tràmit d’informació pública, mitjançant convocatòries al 
BOP (núm. 243, de 20 de desembre de 2013), Punt Diari (19 de desembre de 2013) i Tauler 
d’edictes municipal, els documents de revisió dels Plans de Protecció Civil: Inuncat, Infocat, 
Sismicat i Transcat i el programa d’implantació i manteniment del Pla municipal. 
Vist que durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions. 
Vist l’informe de l’enginyer municipal de 28 de novembre de 2013. 
Vistos els antecedents de raó. 
S’acorda: 
Primer.- Aprovar definitivament revisió dels Plans de Protecció Civil: Inuncat, Infocat, Sismicat i 
Transcat i el programa d’implantació i manteniment del Pla municipal, redactats per l’enginyer 
Jordi Güell i Camps, tècnic del Consell Comarcal del Gironès. 
Segon.- Publicar aquest acord d’aprovació al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al Tauler 
d’edictes municipal.  
Tercer.- Trametre 2 còpies dels Plans complets en format digital a la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya per a la seva homologació.”  
 
Es produeixen les següents intervencions:  
 
El Sr. alcalde  diu que els plans de protecció civil, cada quatre anys s’han de sotmetre a una 
revisió. Els de Llagostera els ha redactat un tècnic del Consell Comarcal conjuntament amb el 
tècnic municipal i ara es porten a aprovació definitiva.  
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La Sra. Eugènia Comas  diu que si la llei marca que s’han de revisar cada quatre anys i és un 
tema tècnic, el seu vot serà a favor.  
 
El Sr. David Parron  diu que també hi votarà favor, però vol comentar que a l’Infocat,  a la taula 
on venen referits els punts d’aigua amb hidrant, hi ha el dipòsit de can Noguera i el del Puig de 
les Cadiretes,  que consta que no estan operatius i que necessiten una adequació.  Ha parlat 
amb l’enginyer municipal,  que ha dit que són dipòsits que tenen fuites i es consideren no 
operatius. Per tant, considera que s’hauria de reclamar al seu propietari,  que és la Direcció 
General d’Emergències,  que els repari, no sigui que algun dia s’haguessin de menester i no 
estiguessin operatius.  
 
El Sr. alcalde  respon que anualment es revisen i per això varen observar les fuites, que no els 
emplenen perquè poden arribar a rebentar. La intenció és anar-los substituint de llauna,  com 
són ara , a formigó.     
 
S’aprova per unanimitat.  
   
2.1.3. PRP2014/4   Exclusió dels licitadors del contracte d'escombrari es.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:  
 
“Atès que per acord del Ple municipal de 29 de maig de 2013 es va iniciar la licitació del 
contracte de recollida d’escombraries del municipi de Llagostera. 
Atès que durant la licitació es varen presentar les següents empreses: A.J. Ruz, SL, UTR 
Ascan-Geaser, Fomento de Construcciones y Contratas, SA i Gestió Ambiental de Residus. 
Atès que un cop obert el sobre B (contingut de valoració subjectiva), d’acord amb l’informe 
tècnic de valoració emès per la tècnica de Medi Ambient de la corporació i el cap del servei de 
Medi Ambient de la Diputació de Girona, en data de 29 de novembre, posen de manifest que 
les empreses licitadores anticipen alguns aspectes de les millores que corresponen al sobre C, 
ja que responen a criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica; aquest fet podria 
suposar un supòsit d’exclusió del concurs. 
Atès que en data de 3 de desembre es va reunir la Mesa de contractació, prenent l’acord de 
proposar al Ple, òrgan competent, l’exclusió de totes les empreses licitadores per incompliment 
del contingut del plec de clàusules administratives particulars, clàusula 13.5 i declarar la 
finalització de l’expedient. S’adjunta acta literal: 
A les 10 del matí, es reuneix a la seu de l’Ajuntament de Llagostera, la Mesa de contractació 
per l’obertura de la documentació per participar a la licitació del servei de recollida 
d’escombraries, presidida pel Sr. Fermí Santamaria Molero, Alcalde-President de la corporació, 
i integrada pel Sr. Xavier Vilella Bayé, regidor de medi ambient, Sra. Eugènia Comas Alsina, 
regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sr. David Parron Ojeda, 
regidor d’Alternativa de Llagostera, Sr. Norbert Bes i Ginesta, secretari de la corporació, la Sra. 
Consol Butinyac Font, interventora accidental i la Sra. Núria Parés, tècnica de medi ambient, 
per tal d’estudiar l’informe tècnic elaborat pels tècnics sobre la valoració del sobre B 
(documentació tècnica).  
Assisteix com a tècnic convidat el Sr. Marc Marí, cap del servei de medi ambient de la Diputació 
de Girona. 
Com a Secretari de la Mesa, actua el Sr. Carles Perarnau Velasco. 
La reunió de la Mesa de Contractació s’inicia exposant per part de la tècnica de medi ambient 
el contingut de l’informe elaborat en relació als sobres B de les proposicions presentades per 
part dels licitadors. 
Es fa transcripció literal del mateix: 
INFORME TÈCNIC SOBRE LA REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (SOBRE B) DE 
LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
En Marc Marí, cap del servei de medi ambient de la Diputació de Girona i la Núria Parés, 
tècnica de medi ambient de l’Ajuntament de Llagostera,  
Vistos el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació, per 
procediment obert, del servei de recollida d’escombraries de Llagostera, en endavant el PCAP, 
i el Plec de prescripcions tècniques que ha de regir la contractació, per procediment obert 
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(diversos criteris d’adjudicació), del servei de recollida d’escombraries de Llagostera, en 
endavant PPT, 
Havent revisat la documentació tècnica (sobre B) presentada per les quatre empreses 
licitadores del concurs per a la contractació del servei de recollida d’escombraries de 
Llagostera, 
INFORMEN 
Que en la documentació tècnica (sobre B) de les quatre empreses licitadores s’anticipen alguns 
aspectes de les millores que corresponen al sobre C, ja que responen a criteris d’adjudicació 
avaluables de forma automàtica; aquest fet podria significar un supòsit d’exclusió del concurs. 
Concretament les empreses anticipen la informació següent: 
Gestió Ambiental de Residus s.l., d’ara en endavant GAR, ofereix, en la pàgina 19 de la 
documentació tècnica SOBRE B, la disposició d’un vehicle de reserva bicompartimentat i un 
vehicle elèctric, la substitució de contenidors d’orgànica amb filtre antiolors, la realització d’una 
campanya de foment de bosses compostables, una recollida extra de FORM i una recollida 
extra de REBUIG  a les tres àrees sol·licitades per l’Ajuntament, una recollida doble de l’àrea 
d’emergència en el porta a porta nocturn i recollida en els dies establerts per urbanitzacions i 
veïnats, un augment de la freqüència de recollida fins a 4 cops al mes de voluminosos i 
abocaments, un augment de la freqüència  de recollida fins a 4 cops al mes de trastos vells i 
voluminosos, telèfon d’atenció directa per a la recollida de trastos vells i voluminosos, sis 
recollides extres anuals de recollida de poda i restes vegetals. 
Fomento de Construcciones y Contratas SA, en endavant FCC, ofereix, en la pàgina 61 del 
programa de treball del servei (memòria 2), annex 3 de la documentació tècnica SOBRE B, un 
camió recol·lector bicompartimentat com a mitjans de reserva inclosos al servei. 
A. J. Ruz s.l, en endavant RUZ, ofereix, senyalitzat en color blau i/o en negreta, en els apartats 
de “Possibilitats d’ampliació i millora del servei” i “Mitjans de reserva i millores sobre els mitjans 
materials” en la descripció de cada servei, i en la taula resum dels serveis ofertats (pàg. 35) de 
la documentació tècnica SOBRE B, la disposició d’un vehicle de reserva bicompartimentat de 
les mateixes característiques que el titular del servei, un vehicle elèctric, una recollida extra de 
FORM i dues recollides extres de REBUIG a les tres àrees sol·licitades per l’Ajuntament, dues 
recollides extres de REBUIG a l’àrea d’emergència, un augment de la freqüència de recollida 
fins a 4 cops al mes de voluminosos i abocaments, un augment de la freqüència  de recollida 
fins a 4 cops al mes de trastos vells i voluminosos, servei d’atenció telefònica per a la recollida 
de trastos vells i voluminosos, sis recollides extres anuals de recollida de poda i restes 
vegetals, vuit serveis extres de neteja de contenidors, quatre serveis extres de neteja de 
l’entorn dels contenidors de poda i la realització d’una campanya de foment de bosses 
compostables.  
ASCAN Empresa constructora y de gestión SA i General de asfaltos y servicios s.l., en 
endavant ASCAN, ofereix, en l’apartat 2.9.1 i 2.11 de la documentació tècnica SOBRE B, la 
disposició d’un camió recol·lector compactador de reserva de les mateixes característiques que 
el de nova adquisició. 
Per altra banda, es fa constar que ASCAN no compleix el punt 40. i) del PCAP, que estableix 
que l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els 
mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions 
objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les 
mesures de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que, si s’escau, 
pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per 
desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada. 
Tampoc compleix el PPT en el punt 1.9 Personal, que determina que tot el personal ha de 
comprendre i parlar, al menys, la llengua catalana. ASCAN ofereix, al punt 1.2 “programa de 
formación continua”, que tots els treballadors comprendran o parlaran la llengua catalana i/o la 
castellana, on diu textualment: “Todos los trabajadores comprenderan o hablaran la lengua 
catalana y/o castellana (...)”, cosa que no garanteix el mínim que estableixen el PCAP i el PPT. 
A continuació intervé el secretari de la corporació exposant que s’haurien d’excloure a totes les 
empreses licitadores. Es fonamenta en base a diversos informes de les Juntes Consultives de 
Contractació Administratives estatal i autonòmiques (informe 12/213, de 22 de maig, de la 
Junta consultiva de contractació administrativa d’Aragó, informe 30/11, de 15 de desembre, de 
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat), resolucions del Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals (22/2013, 67/12, 299/2011, 191/2011, 
147/2011), resolució del Tribunal administratiu de contractes públics d’Aragó (1/2011) i del 
Tribunal administratiu de contractació pública de la comunitat de Madrid (84/2011): 
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L’informe 12/2013 de la Junta consultiva de contractació administrativa d’Aragó determina que: 
III. Consecuencias de la inclusión indebida de documentación en los diversos sobres, en la 
doctrina de los órganos competentes para conocer de los recursos en materia de contratación 
pública. 
El cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 145.2, 150.2 y 160.1 TRLCSP, ha dado 
lugar en la práctica a numerosas incidencias, que han sido objeto de pronunciamientos de los 
órganos competentes para conocer de los recursos especiales en materia de contratos 
públicos, los cuales mantienen una doctrina prácticamente unánime sobre las consecuencias 
que tiene el incumplimiento de las exigencias relativas a la necesidad de presentar la 
documentación de los licitadores en sobres separados y mantener el secreto de las 
proposiciones hasta el momento que marca la ley. 
Todos ellos han dedicado numerosas resoluciones a estas cuestiones, sobre todo el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales que en su Resolución 22/2013, de 17 de 
enero (Recurso 328/2012), ha resumido los criterios que ha venido aplicando: 
«Este Tribunal, en sus resoluciones, ha sentado el criterio, por un lado, de confirmar la 
exclusión de aquellos licitadores que incluyeron información de sus ofertas (ya se trate de 
criterios sujetos a juicio de valor o evaluable mediante fórmulas) en el sobre relativo al 
cumplimiento de requisitos previos (resoluciones 147/2011 y 67/2012, relativas a los recursos 
114/2011 y 47/2012), así como para el supuesto de inclusión de información evaluable 
mediante fórmulas en el sobre correspondiente a la información sujeta a juicio de valor 
(resoluciones 191/2011 y 299/2011*, referidas a los recursos 156/2011 y 253/2011); y, por otro, 
la no exclusión de aquellos que incluyeron información del sobre evaluable automáticamente 
en el sobre referido a información técnica no sujeta a evaluación mediante juicio de valor 
(resoluciones 14/2010 y 233/2011, que se corresponden con los recursos 18/2010 y 
198/2011)». 
La inclusión de información de las ofertas en el sobre relativo al cumplimiento de los requisitos 
previos, conculca el principio de transparencia que exige mantener el secreto de las mismas 
hasta el momento de proceder a la apertura pública, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
145.2 y 160.1 TRLCSP. 
* Por error se cita la Resolución 295/2011 que se refiere al Recurso 283 y no al 253/2011. 
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado mantuvo el mismo criterio en los 
informes 43/02, de 17 de diciembre y 20/07, de 26 de marzo: 
«Sin que el pliego de cláusulas administrativas particulares contenga previsiones distintas de 
las reseñadas, resulta evidente que la situación de hecho producida - inclusión en el sobre de 
la documentación general de aspectos técnicos de la proposición - infringe categóricamente los 
preceptos del artículo 79.1 de la Ley y de los artículos 80, 81 y 82 del Reglamento, pues en el 
sobre de la documentación general se incluyen los aspectos técnicos, lo que no está legal ni 
reglamentariamente permitido y, sobre todo, contradice el principio del artículo 79.1 de la Ley 
de que las proposiciones, incluidos los aspectos técnicos de las mismas, deben ser secretas 
hasta el momento de la licitación pública, es decir, hasta el momento de apertura de las 
proposiciones». 
En el mismo sentido se ha expresado ya vigente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 
Público, en el Informe 30/11, de 15 de diciembre. La inclusión de información sobre la oferta 
evaluable mediante formulas, en el sobre correspondiente a la información sujeta a juicio de 
valor, infringe el principio de igualdad de trato y no discriminación (artículo 150.2) y conlleva 
asimismo la exclusión del licitador. Como ha puesto de relieve el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Aragón en su Acuerdo 1/2011, de 28 de marzo de 2011, no se trata de 
una exigencia meramente formal: 
«Las exigencias derivadas tanto del principio de igualdad de trato, como en estas previsiones 
normativas requieren, ante todo, que en la tramitación de los procedimientos se excluya 
cualquier actuación que pueda dar lugar a una diferencia de trato entre los licitadores, muy 
especialmente en orden a la valoración de los criterios que deben servir de fundamento a la 
adjudicación del contrato. En este concreto aspecto de la presentación de propuestas, se 
basan en la voluntad legal de separar, en dos momentos diferentes, la valoración de las 
ofertas, en atención a que los criterios para su evaluación estén sujetos a juicio de valor o no; y 
ello, parece evidente, con la finalidad de evitar que puedan verse mediatizadas, o 
contaminadas entre sí, ambas valoraciones en detrimento del objetivo de asegurar la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa que se predica desde el mismo artículo 1 LCSP. 
Si se considerara que estas exigencias no tienen más finalidad que la de establecer un 
procedimiento “ordenado” de apertura de las documentaciones, podría admitirse que la falta de 
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cumplimiento de las mismas, no determinase de forma inevitable la exclusión del procedimiento 
de las empresas que incumplen dichas previsiones. Sin embargo, tal conclusión adolecería de 
superficialidad, en la consideración del verdadero propósito de las exigencias formales de la 
contratación pública. Como se ha señalado, la finalidad última del sistema adoptado para la 
apertura de la documentación, que constituye la base de la valoración en dos momentos 
temporales, es mantener, en la medida de lo posible, la máxima objetividad en la valoración de 
los criterios que no dependen de la aplicación de una fórmula, evitando que el conocimiento de 
la valoración pueda influenciar en uno u otro sentido tal valoración. 
De ello se deduce que, si se admitieran las documentaciones correspondientes a los licitadores 
que no han cumplido estrictamente la exigencia de presentar de forma separada ambos tipos 
de documentación, la documentación de carácter técnico, presentada por éstos, puede ser 
valorada con conocimiento de un elemento de juicio que en las otras falta. De modo que, se 
infringirían los principios de igualdad y no discriminación que con carácter general consagra la 
LCSP». 
La exclusión de los licitadores que incluyan información evaluable mediante formulas en el 
sobre correspondiente a la información sujeta a juicio de valor es automática, pues como dice 
el Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales en la citada Resolución 22/2013: 
«configura un riesgo potencial de contaminación del juicio de valor (que) exige la exclusión del 
licitador recurrente». 
En el mismo sentido, e introduciendo una nueva precisión en el sentido de que no es necesario 
un desvelo total de la oferta, se pronuncia el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de 
la Comunidad de Madrid en su Resolución 84/2011, de 7 de diciembre (Recurso 89/2011): 
«No es necesario probar ni acreditar que tal influencia se ha producido, sino que es suficiente 
la posibilidad objetiva de afectar al resultado de la licitación lo que por sí solo ya determina el 
rechazo. Tampoco es necesario que se produzca del desvelo total de la oferta, es suficiente 
con que junto a la documentación correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa 
de un juicio de valor se incluya otra relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma 
automática dando lugar a que se conozcan aspectos de la proposición relativos a criterios 
cuantificables mediante fórmulas». 
También el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución 
191/2011, de 20 de julio (Recurso 156/2011) se había pronunciado sobre la interpretación que 
debe darse al artículo 26 RDLCSP: «la norma cuando se refiere a “documentación“ no hace 
referencia al soporte material, físico o electrónico, documento en sentido vulgar, sino a la 
información que en tal soporte se contiene (“escrito en que constan datos fidedignos o 
susceptibles de ser empleados como tales para probar algo”, en la segunda acepción del 
Diccionario de la Legua Española, RAE, 22 edición) pues es esta información la que puede 
introducir con carácter anticipado el conocimiento de un elemento de juicio que debería ser 
valorado después en forma igual y no discriminatoria para todos los licitadores». 
En el Acuerdo 16/2011, relativo a un supuesto de la inclusión en el sobre de los criterios 
sujetos a juicio de valor del importe económico de las mejoras ofertadas, el Tribunal entiende 
que: 
«Y no son suficientes meras suposiciones o juicios de valor técnico que no permitan constatar 
de forma fehaciente este incumplimiento (del deber de no desvelar la oferta económica de 
forma anticipada) o, pues lo contrario, cuando menos, quebraría el principio de 
proporcionalidad y conllevaría una contravención del principio de igualdad de trato y, además, 
en tanto restrictiva de la concurrencia, el de eficiencia». 
La Mesa de Contractació acorda per unanimitat el següent: 
Primer.- Proposar al Ple de l’Ajuntament l’exclusió de totes les empreses licitadores: Gestió 
Ambiental de Residus, SL, Fomento de Construcciones y Contratas, SA, A. J. Ruz, SL, ASCAN, 
per incompliment del contingut del plec de clàusules administratives particulars, clàusula 13.5 i 
declarar la finalització de l’expedient de contractació 2013/155. 
Segon.- Atorgar a les empreses licitadores un termini d’audiència de 10 dies a comptar des de 
la notificació d’aquest acord. 
Tercer.- Publicar aquest acord al perfil del contractant. 
Atès que es va concedir un termini de 10 dies d’audiència a les empreses licitadores perquè 
al·leguessin el que consideressin oportú en defensa dels seus drets. 
Atès que durant aquest termini no s’ha presentat cap al·legació. 
Vistos els antecedents de raó. 
S’acorda: 
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Primer.- Excloure les empreses licitadores A.J. Ruz, SL, UTR Ascan-Geaser, Fomento de 
Construcciones y Contratas, SA i Gestió Ambiental de Residus de la licitació del contracte de 
recollida d’escombraries del municipi de Llagostera per incompliment del contingut del plec de 
clàusules administratives particulars, clàusula 13.5. 
Segon.- Declarar finalitzat l’expedient de contractació 2013/155. 
Tercer.- Incoar nou expedient de contractació de recollida d’escombraries del municipi de 
Llagostera. 
Quart.- Iniciar la redacció d’un nou plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques del contracte de recollida d’escombraries del municipi de Llagostera.  
Cinquè.- Retornar la documentació del sobre C (criteris automàtics) als licitadors. En el cas que 
en el termini de 3 mesos no s’hagi procedit a retirar-los, seran destruïts. 
Sisè.- Retornar la garantia provisional dipositada a tots els licitadors. 
Setè.- Notificar el present acord a tots els licitadors i a la Tresoreria municipal.”  
 
Es produeixen les següents intervencions:  
 
El Sr. Xavier Vilella  pren la paraula i diu que s’estava fent el nou concurs per al contracte del 
servei de recollida d’escombraries. La documentació que havien de presentar les empreses 
que es presentaven havia d’anar a dins de tres sobres: el sobre A amb documentació 
administrativa, el sobre B amb documentació tècnica i el C amb l’econòmica.  
Les quatres empreses que varen concursar, en el sobre B hi varen posar documentació que 
havia d’anar al sobre C, com que això no és possible, automàticament varen quedar excloses i 
s’ha parat el procés. També es revisarà el plec de condicions perquè no hi pugui haver cap 
més  tipus d’error.  
 
La Sra. Eugènia Comas  manifesta que a la mesa de contractació ja se’n va parlar i es va 
arribar a aquesta conclusió, per tant,  hi està d’acord.  
Espera que el nou procés sigui ràpid perquè ara ja s’està allargant el contracte vigent. 
 
El Sr. David Parrón  diu que també hi votarà a favor, perquè no cal repetir el que ja ha 
manifestat la Sra. Comas.  
 
S’aprova per unanimitat.  
   
2.1.4. PRP2014/43   Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts de l Consorci local 
Localret.    
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:  
 
“Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret, del qual l’Ajuntament 
de Llagostera forma part com a ens consorciat. 
Vist que l’Assemblea general del Consorci Localret, en sessió de 23 de novembre de 2013, va 
adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció 
donada en el text refós que s’adjunta. 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 
donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, 
en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n 
presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat 
termini. 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, mitjançant 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a 
l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les 
al•legacions i les esmenes corresponents”. 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes de 
caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 
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• Municipis catalans que han expressat la voluntat d'integrar-se en el Consorci. 
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la voluntat 
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les Diputacions 
Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el 
règim actual. 
2. Actualització dels objectius i finalitats de Consorci: sense modificar la finalitat i àmbit 
material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions 
electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica. S’aprofita la modificació 
estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant.  
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial 
en els termes que s’han indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans de 
govern del Consorci, per tal  
que totes les entitats que el puguin integrar tinguin representació en els òrgans de govern. 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir 
algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives. 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, s’ajusten al que disposa el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals 
aplicables als consorcis. 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser 
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva 
aprovació. 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els 
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria 
absoluta de membres de la corporació. 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada, s’ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
S’acorda: 
Primer.-  Aprovar la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada 
per l’Assemblea General en sessió plenària de 23 de novembre de 2013, segons consta a 
l’expedient administratiu. 
Segon.-  Donar trasllat d’aquest acord al Consorci local Localret.”  
 
Es produeixen les següents intervencions:  
 
El Sr. alcalde  pren la paraula per dir que s’han incorporat nous membres al Consorci, motiu pel 
qual es porta a aprovació aquesta modificació.  
 
Sense que hi hagi cap més intervenció,  s’aprova pe r unanimitat.  
 
 2.1.5. PRP2014/48   Rectificar el Reglament de règi m intern de les llars d'infants 
municipals.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 24 de novembre de 2010, va aprovar definitivament el 
Reglament de règim intern de les llars d’infants municipals, que va ser publicat íntegrament en 
el BOP núm. 237, de 14 de desembre de 2010, i una referència a aquesta publicació en el 
DOGC núm. 5781, de 23 de desembre de 2010. 
Atès que s’ha detectat que el text publicat en el BOP contenia errors respecte al text aprovat 
pel Consell de participació en sessió de 8 de juliol de 2010, i respecte al text aprovat 
inicialment, 
Vist l’article 65-1 i 2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
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D’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
S’acorda: 
Primer.-  Rectificar el Reglament de règim intern de les llars d’infants municipals, el text definitiu 
del qual consta a l’expedient.  
Segon.-  Publicar-lo íntegrament en el BOP i una referència d’aquesta publicació en el DOGC.”  
 
Es produeixen les següents intervencions:  
 
El Sr. alcalde  explica que arrel d’una consulta feta pel grup d’AxLL,  es va detectar que no 
concordava el que havia acordat el Ple amb el text publicat al BOP, motiu pel qual ara es porta 
a aprovació aquesta  rectificació del Reglament de règim intern de les llars d’infants municipals.  
 
La Sra. Eugènia Comas  diu que hi votarà a favor, atès que es tracta d’un error humà, però 
demana que s’informi d’aquest acord al Consell de Participació i que es rectifiqui el 
nomenament de directora per designació de l’alcalde. 
 
El Sr. David Parron  diu que també hi votaran a favor, ja que ara no es fa res més que tornar a 
ratificar el mateix text que va aprovar el Ple en el novembre del 2010. Celebren que s’esmeni 
l’error.  
El mes de març de 2011 es va nomenar la directora per decret d’Alcaldia,  pel termini de quatre 
anys en base al Reglament correcte. Posteriorment es va esmenar aquest decret en base a la 
publicació al BOP i el nomenament era indefinit, per això es considera que ara quedarà vigent 
el primer decret i la directora ho serà fins al 2015.    
 
S’aprova per unanimitat.    
 
2.1.6. PRP2013/1958   Designar  la regidora Olga González Gómez represent ant en el 
Consell Escolar Municipal i el Consell Municipal de l Patrimoni Cultural.  
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de juny de 2011, a l’empara de l’article 38 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, va nomenar els 
regidors representants en els patronats municipals, els consells i els òrgans col·legiats 
municipals, 
Atès que la regidora del Grup municipal Convergència i Unió, Sra. Mireia Collell Rosselló, 
representant del seu grup en diversos òrgans col·legiats,  va presentar la dimissió en la sessió 
del Ple de 27 de novembre de 2013 i en el Ple de 18 de desembre de 2013 va prendre 
possessió en el seu lloc la regidora Sra. Olga González Gómez, 
S’acorda: 
Primer.-  Designar la regidora del Grup municipal Convergència i Unió, representant en els 
següents consells municipals: 
Consell Escolar Municipal 
Consell Municipal del Patrimoni Cultural 
Segon.-  Comunicar aquest acord als caps dels diferents serveis municipals, per a llur 
coneixement i als efectes oportuns.”  
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
La Sra. Eugènia Comas  manifesta que hi votarà a favor. 
 
El Sr. David Parron  diu que el seu vot també serà favorable  i demana quan es convocarà el 
Consell Municipal del Patrimoni Cultural.   
 
S’aprova per unanimitat.    
 
2.1.7. PRP2014/52   Nomenament dels membres de la comissió per incentiv ar la 
incorporació dels habitatges buits al mercat de llo guer social.     
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Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
 
“Atès que per acord del Ple municipal de 27 de novembre de 2013 es va acordar, entre d’altres, 
crear una comissió que elabori un Reglament o altre document, durant l’any 2014, per 
incentivar la incorporació dels habitatges buits al mercat de lloguer o a la borsa de lloguer 
social de Llagostera (…).  
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament donar resposta a la situació de la manca d’accés a 
l’habitatge de les persones amb més necessitat. 
Atès que es vol donar una sortida als nombrosos pisos buits que hi ha al municipi, promovent 
que els propietaris els incorporin al mercat de lloguer.  
Vistos els antecedents de raó. 
S’acorda: 
Primer.- Executar l’acord del Ple municipal de 27 de novembre de 2013, i nomenar com a 
membres de la comissió que elabori un Reglament o altre document, durant l’any 2014, per 
incentivar la incorporació dels habitatges buits al mercat de lloguer o a la borsa de lloguer 
social de Llagostera: 

- L’alcalde, Sr. Fermí Santamaria Molero;  
- Regidor d’economia i participació, Sr. Ramon Soler Salvadó;  
- Regidora d’acció social, Sra. Montserrat Vilà Añón;  
- Regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sra. Eugènia 

Comas Alsina;  
- Regidor del grup municipal d’Alternativa per Llagostera, Sr. David Parron Ojeda.  
- Tècnic/a del Consell comarcal de l’Oficina d’Habitatge 
- Actuarà com a secretari el Sr. Norbert Bes Ginesta. 

Segon.- La primera sessió es realitzarà dins el primer trimestre de l’any 2014.”  
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
El Sr. alcalde  pren la paraula i manifesta que el que es vol fer és donar el primer pas per veure 
quins habitatges buits propietat de les entitats financeres hi ha a Llagostera i marcar unes 
pautes de funcionament. 
S’intentarà fer una trobada amb els propietaris perquè voluntàriament col·loquin aquests   
habitatges  amb un lloguer social, en cas que no ho fessin es procediria a sancionar-los. 
En aquests moments ja pot assegurar que Catalunya Caixa  hi està treballant. 
La Generalitat també està treballant per elaborar una llei.  
 
La Sra. Eugènia Comas  manifesta que està d’acord amb els nomenaments dels membres que 
formen aquesta comissió, sempre i quan aquests membres puguin convidar altres persones 
que considerin de valor per tal de poder fer bé la feina.  
 
El Sr. alcalde  diu que  està d’acord a convidar a altres persones perquè els assessorin.  
 
El Sr. David Parron  diu que també hi votarà a favor, però creu que s’estan barrejant temes. 
Quan es va tractar la moció el mes de novembre, el grup de CiU no es mostrava partidari de 
posar sancions, en canvi el seu grup sí i  el que es va aprovar va ser fer un registre 
d’habitatges buits i fer un reglament per mirar com s’ha d’incentivar els propietaris dels 
habitatges que estan permanentment desocupats perquè puguin passar a la borsa de lloguer i 
no només del lloguer social. 
Abans de sancionar ningú,  el que cal és un registre dels pisos buits i fer el reglament que 
recollia la moció, que no ha d’estar només encaminat als bancs,  sinó a tots els propietaris 
d’habitatges desocupats i que no estan en el mercat del lloguer. 
 
El Sr. alcalde  manifesta que  incentivar es pot fer de moltes maneres,  entre elles  negociar  i 
parlar abans d’arribar a una sanció, que no es descarta, però abans d’arribar-hi s’intentarà 
negociar. 
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El Sr. David Parron  li diu al Sr. alcalde que això ja ho proposaven en la moció presentada i 
precisament va ser el grup de CiU que no era partidari de les sancions i celebra que ara altres 
ajuntaments convergents s’apuntin al carro. 
 
S’aprova per unanimitat.  
   
2.1.8. PRP2014/115   Autoritzar  la Sra. IMMA RUIZ MORENO la compatibili tat per treballar 
al sector privat com a professional lliure.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:  
 
“Vista la petició de compatibilitat amb activitat privada per compte propi presentada en data 
21/01/2014 per la Sra. Mª INMACULADA RUIZ MORENO, personal laboral de la plantilla 
d’aquest ajuntament, categoria ARQUITECTA TÈCNICA, assimilada al grup A2 nivell 18 de 
funcionaris, 
Atès que la Sra. Mª Inmaculada Ruiz Moreno ocupa a l’ajuntament un lloc de treball que té 
assignada una tipologia de jornada ordinària a temps complet de 37,50 hores/setmanals. 
Atès que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat, que resulta d’aplicació al personal al servei de les 
entitats locals,  d’acord amb l’article 1-2 d) de la mateixa Llei,  estableix que no podrà autoritzar-
se al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la norma per a l’exercici d’activitats privades: 
A l’exercici d’activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les de caràcter 
professional, siguin per compte propi o sota dependència o al servei d’entitats o particulars, que 
es relacionen directament amb la que desenvolupi el departament, organisme, entitat o 
empresa pública en la què presti els seus serveis. 
S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que s’exerceixin en virtut d’un dret 
legalment reconegut i que realitzin per a si els directament interessats. 
No podran ser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s’hagin de prestar a 
persones a les què s’estigui obligat a atendre en l’exercici del càrrec públic. 
(...) 
c) L’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui per compte propi 
o sota dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o 
hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
d) L’exercici, per si o per persones interposades, de càrrecs de qualsevol ordre en empreses o 
societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendatàries o 
administradores de monopolis o amb participació o aval del sector públic, sigui quina sigui la 
seva configuració jurídica. 
(...) 
De tot el què s’ha exposat anteriorment es dedueix que totes les activitats privades que no es 
trobin en algun d’aquests casos poden ser objecte de reconeixement de compatibilitat. 
Atès que l’article 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat estableix que : 
Es pot reconèixer la compatibilitat per al desenvolupament d’activitats privades en els casos 
següents:  
a) Si hom ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en règim de jornada ordinària i no se 
supera el límit establert per l’apartat 2.  
b) Si el càrrec ocupat en el sector públic requereix la presència efectiva de l’interessat en 
l’administració pública corresponent durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada 
ordinària, només quan aquest càrrec té la consideració de prestació a temps parcial.  
c) Si hom té autoritzada la compatibilitat d’un segon lloc o activitat públics i no superessin entre 
tots dos la jornada màxima de l’Administració.  
Sens perjudici del que estableix el número 1 d’aquest article, en cap cas la suma de jornades 
de l’activitat pública principal i l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de 
l'Administració incrementada d’un 50%. 
Atès que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix 
la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la 
suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada 
ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència 
horària en l’exercici d’ambdues activitats; 
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Per tot això, 
S’acorda: 
Primer.-   Autoritzar la Sra. Mª INMACULADA RUIZ MORENO  la compatibilitat de l’activitat 
privada de professional liberal per compte propi, distribuïdes fora de la jornada de treball 
assignada en aquest ajuntament, amb la que desenvolupa com a personal laboral de la plantilla 
d’aquest ajuntament, categoria ARQUITECTA TÈCNICA, assimilada al grup A2 nivell 18 de 
funcionaris, amb una tipologia de jornada ordinària a temps complet de 37,50 hores/setmanals.. 
Segon .-  Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 
- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en 
comprometés la seva imparcialitat o independència, 
- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui    per 
raó del càrrec, 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
Tercer .- La Sra. Mª INMACULADA RUIZ MORENO està obligada a posar en coneixement 
d’aquest ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona 
activitat declarada, així com quant al règim de cotitzacions.” 
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
El Sr. alcalde  explica que l’arquitecta tècnica ha demanat la compatibilitat per poder treballar 
en el sector privat.  
 
Sense que es produeixi cap intervenció, s’aprova pe r unanimitat.  
   
2.1.9. PRP2014/47   Moció d'AxLL, en relació a rebutjar la resolució de  la Generalitat de 
Catalunya sobre la distribució als municipis de Cat alunya del fons de cooperació local 
de l'any 2013.    
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:  
 
“El Fons de cooperació local de Catalunya és un fons dinerari establert per dotar de recursos 
els governs locals de Catalunya, que es nodreix dels ingressos tributaris de la Generalitat de 
Catalunya. En termes legals, aquesta participació té la consideració jurídica d’una transferència 
d’assignació territorial destinada a finançar globalment l’activitat dels ens locals i, per aquest 
motiu, aquests la poden destinar lliurement per fer front a despeses i inversions derivades del 
seu funcionament o de l’acompliment de les seves competències. 
Atès que correspon a la Generalitat, mitjançant la Llei anual de pressupostos, distribuir el Fons, 
d’acord amb els criteris que legalment s’estableixin i conforme a les especificitats de 
l’organització territorial de Catalunya.  
Atès que fins ara els criteris principals que s’utilitzen són els de població (volum de població 
agrupada per trams a nivell de cada ens local); de despeses derivades de la gestió del territori 
(existència de nuclis de població diferenciats, superfície del territori, capitalitat comarcal, 
població disseminada, etc.) i altres de magnitud econòmica (com ara l’existència de diferències 
en la renda comarcal per càpita). 
Atesa la resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de 
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
cooperació local de Catalunya de l’any 2013 i publicada al DOGC núm. 6529, de 27 de 
desembre de 2013, que fixa l’import en concepte de la participació en els ingressos de la 
Generalitat en 37.570.998,94€ pel tram de lliure disposició, condicionat a l’aprovació de la Llei 
de pressupostos de la Generalitat per al 2014 i de la Llei de mesures fiscals, administratives i 
financeres que a hores d’ara no està aprovada. 
Atès el que significa de menyspreu al món local expressat pel Govern de la Generalitat amb 
aquesta resolució i la total oposició als criteris emprats en l’atorgament ja que no s’ajusten als 
principis que sustenten el Fons de Cooperació i incompleixen, especialment, els preceptes 
continguts a l’article 219 de l’Estatut de Catalunya i als articles 197 i 198 de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
Atès que segons aquest articles, correspon a la Generalitat, la creació d’aquest Fons i també la 
seva distribució mitjançant “la Llei anual de Pressupost ...d'acord amb els criteris que legalment 
s'estableixin”. Així mateix, “en tot cas, els criteris de distribució han de tenir en compte les 
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especificitats de l'organització territorial de Catalunya i les modificacions sobre el règim de les 
competències locals que resulten de la legislació de règim local i de les lleis sectorials”. En 
aquest sentit, l’art. 51 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de 2012 (en endavant LPG 
2012), contempla que la partida GO 03 D/460.0003/711 del pressupost del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, en concepte de participació dels municipis en els 
ingressos de la Generalitat, finança: a) La participació de lliure disposició, amb un import de 
92.041.661,34€; i b) la participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis, 
amb un import de 4.200.000€. 
En tot cas, segons senyala el mateix art. 54 de la LPG de 2012, el lliurament de les 
participacions del Fons de Cooperació Local restarà condicionada a què “els ens locals 
destinataris compleixin adequadament l’obligació de trametre els pressupostos, les liquidacions 
pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, i els comptes anuals a la Sindicatura de 
Comptes, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial”. 
Per altra banda, i segons l’Acord GOV/119/2013, del Govern, de 27 d’agost, pel qual es 
modifica el límit del crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel 
qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, modificat pel Decret 164/2013, de 
14 de maig, s’autoritza al “conseller d’Economia i Coneixement per tal que pugui portar a terme 
la modificació dels actuals límits dels crèdits prorrogats mitjançant el Decret 164/2013, de 14 de 
maig, per tal que els crèdits per despeses dels capítols 2, 4, 5, 6, 7 i 8, es prorroguin, en el seu 
conjunt, fins a un import màxim d’un 91,4% del pressupost inicial 2012”, i el Fons de 
Cooperació Local estava inclòs al capítol 4. 
Atès que considerem que les quantitats assignades al Fons de Cooperació es correspondrien 
als criteris fixats legalment en la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2012. 
Atès que es produeix un canvi de criteris en les distribucions de la participació en els ingressos 
de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local pel 2013, vinculats exclusivament als 
saldos de la participació en els ingressos de l’Estat (PIE) de 2013 en relació a 2012 a data de 
novembre de 2013, cosa que suposa una  reducció substancial de recursos que en el cas de 
Llagostera implica una rebaixa de 58.898,67€1 en relació als ingressos de 2012 (una reducció 
del 41.13%). 
Atès que amb els criteris establerts de distribució dels 37,7 milions d’euros destinats al Fons de 
Cooperació local, a part d’insuficients (l’anterior anualitat del 2012 s’hi destinaren 92,4 milions 
d’euros), exclouen 107 municipis que representen una població de 5,6 milions d’habitants; és a 
dir quasi el 75% de la població de Catalunya. 
Atès que aquesta resolució comporta la marginació d’aquests municipis, que ve agreujada per 
una situació financera ja precària atès el deute de la Generalitat amb els ajuntaments i que 
repercutirà en la qualitat i la garantia en la prestació dels serveis que la ciutadania precisa i 
més necessaris que mai pel context de crisi. 
Atès que la participació en els tributs de l’Estat espanyol mitjançant la PIE no són excloents de 
la participació dels ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya, fet que ha prevalgut com 
a criteri principal en la resolució del Fons pel 2013. 
Atès que aquest criteris establerts s’han decidit sense el diàleg i consens necessari amb el 
municipalisme. 
Atès que és del tot rebutjable que la Generalitat retiri als Ajuntaments afectats un important 
ingrés ordinari recurrent, plenament consolidat als pressupostos municipals, i que ho faci el 27 
de desembre quan els Ajuntaments ja no tenen cap capacitat efectiva d’introduir mesures 
correctores a la despesa municipal que evitin la generació de dèficits a la liquidació de 
l’exercici. 
Per tot això, s’acorda:  
Primer.- Rebutjar i exigir la retirada de la resolució de distribució als municipis de Catalunya de 
la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local per 
l’any 2013 i obrir diàleg amb el món local per tal d’acordar criteris equitatius respecte a la 
distribució dels Fons de cooperació local. 
Segon.- Expressar el nostre malestar per l’absoluta manca de diàleg i acord amb el món local 
respecte la resolució sobre la destinació dels 37 milions d’euros i les dates en què s’ha publicat 
la mateixa (DOGC del divendres 27 de desembre), que deixa poc marge a les al·legacions i 
deixa compromesos els pressupostos anuals i les corresponents previsions.  

                                                      
1 Segons la Resolució GRI/2715/2013 Llagostera passaria de rebre 143.187,64€ el 2012 a rebre 84.288,97€ el 2013. 
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Tercer.-  Prendre les accions legals que convinguin per part del nostre ajuntament per defensar 
l’equitat local i la suficiència de recursos pel conjunt del món local.  
Quart.- Trametre aquests acords al President del Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
consellera de Governació i Relacions Institucionals, als Grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i a les entitats municipalistes FMC i ACM.” 
 
El Sr. David Parron  pren la paraula i explica que aquesta moció ve motivada pel fet que en el 
Diari Oficial de la Generalitat  va sortir publicada el dia 27 de desembre una resolució en la qual 
s’explicava  com es distribuiria el Fons de Cooperació Local de l’any 2013, que venia a dir que 
hi havia un canvi de criteri de com s’havia  fet fins ara,  que es tenia en compte la població del 
municipi, la seva capitalitat  i la seves necessitats de cohesió social.  
El criteri d’ara seria que en haver pujat la participació dels ingressos de l’Estat de l’any 2013 en 
relació a l’any 2012, la Generalitat diu que els municipis rebran la mateixa quantitat que l’any 
2012. 
Aquesta moció el que pretén és demostrar el malestar  i el rebuig al fet que suposa que uns 
ingressos previstos de 143.000 euros per al municipi de Llagostera es quedin en 85.000 i 
també per la manca de diàleg amb les associacions municipalistes FCM i ACM,  que no se’ls ha 
tingut en compte.  
Dijous passat la vicepresidenta de la Generalitat, Sra. Joana Ortega, en seu parlamentària, va 
rectificar i va dir que els diners que ara es deixarien de pagar es cobrarien en les tres properes 
anualitats.  
Si això ha estat possible és per mocions com aquesta que han forçat la Generalitat a tirar 
endarrere. 
Ha parlat amb el regidor Sr. Ramon Soler de la  possibilitat de deixar aquest tema sobre la 
taula, a l’espera que les mesures correctives de la Generalitat quedin plasmades en el seu 
butlletí oficial i que quedi clar que aquests diners es retornaran com a màxim en les properes 
tres anualitats.  
En el supòsit que no sigui així, el grup de CiU s’ha compromès que si no s’acaba de solucionar 
el tema es tornaria a tractar la moció en el Ple del mes de febrer. 
També vol preguntar com afectarà aquesta baixada d’ingressos a l’hora de quadrar el 
pressupost. 
 
El Sr. Ramon Soler  manifesta que la vicepresidenta de la Generalitat en seu parlamentària   
es va comprometre a esmenar-ho, després de dialogar amb les diferents associacions 
municipalistes. 
Aquesta és una moció tipus de les que presenta el grup d’Iniciativa a diversos ajuntaments, 
però, més enllà que sigui un tema d’Iniciativa o no,  el que es defensa és que l’Ajuntament de 
Llagostera tingui la màxima suficiència financera, i amb independència d’aquesta moció, 
l’Ajuntament no ha deixat  de reclamar en cap moment el deute.  
A la Generalitat se li ha reduït en 5.500.000 d’euros la participació per poder destinar als 
ajuntaments  i llavors va reduir les atribucions directes que per Estatut d’Autonomia té en 
competència municipal i varen augmentar de forma artificial la participació en ingressos de 
diputacions i grans ciutats, això no és gens casual si es té en compte que la majoria de 
municipis de Catalunya  són petits i no tenen participació directa dels tributs de l’Estat. 
La Generalitat va anar a buscar la suficiència financera que, sumant-hi la participació del tributs 
de l’Estat, que ha augmentat en alguns àmbits, per això hi ha 107 municipis a Catalunya que no 
tenen Fons Local,  sinó que tenen participació directa com és el cas de Girona, Barcelona, Olot, 
Sant Cugat, etc. i ho va donar als Consell Comarcals que no participen en els tributs de l’Estat i 
que presten serveis,  com pot ser Benestar Social.  
En definitiva,  el que es vol és que la majoria de municipis de Catalunya no perdin poder 
adquisitiu,  sumant els dos fons i tenint en compte que en un dels fons, l’estatal, estan fent 
trampa. 
Per això s’ha de ser molt exigent amb la Generalitat i aquest Ajuntament de Llagostera ho ha 
estat sempre,  però també s’ha de ser conscient de la realitat que hi ha  i el perquè està 
succeint tot.  
Al cap i a la fi s’està lluitant perquè Llagostera no deixi de percebre ni un euro de  més ni un de 
menys del que li pertoca. En seu parlamentària,  la Generalitat ja s’ha compromès a solucionar-
ho. El Fons del 2013 es repartirà pressupostàriament el 2014, 2015 i 2016 i hi ha el compromís 
que es publiquin aquestes quantitats en el DOGC.  
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Pel que fa a la liquidació del pressupost, s’haurà de veure quin efecte té tot això, però el que és 
evident és que els diners l’Ajuntament no se’ls ha gastat perquè no els tenia. 
 
La Sra. Eugènia Comas  diu que troba correcte deixar aquesta moció sobre la taula, ja que 
l’Ajuntament reclama uns diners que la Generalitat deu i  encara no sap  la quantitat exacta.              
            
Per unanimitat s’acorda deixar aquesta moció sobre la taula.  
 
3. Control i gestió municipal.  
 
3.1 Donar compte del Decret d’Alcaldia de delegació  a Olga González Gómez de la 
regidoria de Promoció Cultural.  
 
El Sr. secretari dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 1445/2013 pel qual s’efectua a favor 
de la regidora Olga González Gómez una delegació específica de gestió d’assumptes i de 
propostes d’acord respecte dels camps d’actuació que, a títol enunciatiu i no exhaustiu, es 
detallen a continuació i que eren les mateixes que tenia l’anterior regidora, Sra. Mireia Collell 
Rosselló:    
Regidora de Promoció Cultural. 
-Protocol. 
-Organització de cursos i activitats.  
 
3.2 Donar compte d’interlocutòria del Jutjat Conten ciós Administratiu nº 3 de Girona on 
es declara finalitzat el recurs interposat per Jose p Caldes Bosch i Emili Carbó Bosch.  
 
El Sr. secretari  explica que,  tal com diu l’enunciat,  es dóna compte d’una interlocutòria per la 
qual es declara finalitzat el recurs interposat pels Srs. Josep Caldes i Emili Carbó, en relació al 
conveni que ja es va sotmetre a aprovació d’aquest Ple el passat mes novembre.  
 
3.3 Donar compte d’interlocutòria del Jutjat Conten ciós Administratiu nº 3 de Girona que 
declara acabat el procediment interposat per Xfera Móviles, SA. 
 
El Sr. secretari explica que també es dóna compte d’una interlocutòria per la qual es declara 
acabat el recurs contenciós administratiu interposat per Xfera Móviles contra l’Ajuntament, en 
haver-se reconegut la pretensió de la recurrent. 
És un tema més dels de telefonia mòbil. 
 
3.4 Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.  
 
El Sr. secretari  dóna compte de les resolucions d’Alcaldia que van des de la número 
1397/2013 a la 1474/2013 i de la número 1/2014 a la 36/2014.  
  
3.5 Donar compte dels informes de morositat trameso s i corresponents al 4t. trimestre de 
2013.  
 
El Sr. secretari  dóna compte dels informes de morositat,  corresponents al 4t. trimestre de 
2013 i tramesos al Ministeri d’Hisenda i a la Direcció General de Política Financera de la 
Generalitat. Els períodes mitjans de pagament són de 27,88 dies en el cas de l’Ajuntament, 
26,58 la Residència Josep Baulida i 29,51 el Patronat Municipal d’Esports.     
 
3.6 Donar compte de les contractacions de personal.   
 
El Sr. secretari dóna compte de les següents contractacions de personal:  
Junta de Govern del dia 19-12-2013: 
 -Contractar en règim laboral a temps parcial, i per urgència, la Sra. MARGARITA 
CASANOVAS ISERN, com a auxiliar administrativa,  plaça equivalent al grup C2,  amb una 
dedicació horària de 30 hores setmanals, que representa un 80% de la jornada, amb efectes 
del dia 1 al 22 de gener de 2014, període de permís per maternitat de la Sra. Mercè Badia 
Vendrell. 
Decret d’Alcaldia del dia 30/12/2013 
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- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, amb efectes del dia 30 de 
desembre de 2013 i fins al dia 29 de juny de 2014, el Sr. MARC ORTIN AMAT, com a 
dinamitzador sociocultural, amb contracte subvencionat pel SOC dins el Projecte “Treball als 
barris 2013”. 
 
3.7 Informes d’Alcaldia.  
 
El Sr. alcalde  informa dels següents temes:  
- Que va venir a l’Ajuntament el conseller d’Interior Sr. Ramon Espadaler per firmar l’adhesió a 
la xarxa Rescat, que és una nova eina de comunicació entre totes les forces de seguretat  a fi  i 
efecte de ser més àgil a l’hora d’intervenir en qualsevol esdeveniment.  
- També es va signar el conveni pel Pla de Seguretat Vial del municipi, que s’espera que sigui 
una eina per solventar alguns dels problemes que té la població en temes de seguretat vial.   
- Tal com ha dit el regidor Sr. Ramon Soler s’han fet gestions amb la Generalitat per intentar 
cobrar els deutes pendents. Ara pagaran les certificacions fetes fins al mes de maig de 2011, 
però les expectatives no són gaire bones. 
- Hi ha pendent de cobrament la subvenció de la Llar d’Infants de l’any 2010, però que ja fa 
gestions.  
-  El proper dissabte es farà l’assemblea dels veïns de la urbanització Font Bona per tal de 
formalitzar la nova Junta de Compensació. En el supòsit que es ratifiqui, l’alcalde en seria el 
president i la intenció és que quan es reculli alguna quantitat de diners anar acabant les obres 
d’urbanització. 
En aquesta Junta de Compensació s’hi incorporarà una Associació de Veïns de la Urbanització 
(AUPA). 
- S’està intentant confeccionar un conveni amb el departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat per fer les obres de la carretera i sembla que va per bon camí.  
 
3.8 Precs i preguntes.  
 
La Sra. Eugènia Comas  formula les següents preguntes:  
-Com està el dipòsit d’aigua de can Pinet. 
-Com està el tema de la pista d’skate. 
-En relació a les papereres que porten publicitat del supermercat Consum i el contracte signat 
pel termini d’un any, demana si es recullen altres patrocinadors que també es publicitin.   
 
El Sr. alcalde,  en relació al tema de les papereres, respon que és un problema de l’empresa si 
busca o no més patrocinadors per fer-se publicitat. 
I afegeix que ja ha avisat la Brigada Municipal perquè retiri totes les piles de les papereres que 
en estar en un lloc accessible per a la mainada, li havien arribat queixes que les agafaven.  
 
Continua la Sra. Comas  fent un prec,  en el sentit que ha vist que a les actes de la Junta de 
Govern Local  s’han fet contractes menors sense publicitat, encara que no sigui obligatori fer-
ne,  però seria un gest que l’Ajuntament pengés a la web l’oferta de feina i no sempre 
treballessin les mateixes empreses.     
 
El Sr. David Parron  formula els següents precs i preguntes: 
- En el Ple de l’abril de 2013 es va aprovar el text refós del Pla Especial per a  l’establiment 
d’un hotel a can Darder. Vol saber com està el tema.   
- Saber si la Fundació Ramon Noguera ha començat l’activitat i si la sala Polivalent que podien 
usar les entitats ja està disponible i quin horari s’ha establert.  
- A la web de la Generalitat, a la sala de premsa, va veure un conveni signat entre l’ACA i 
l’Ajuntament de Santa Cristina sobre la neteja de rieres on consta que l’Ajuntament es fa càrrec 
del seu manteniment i de la seva neteja. 
Demana si hi hauria alguna possibilitat que es fes el mateix amb Llagostera, per poder fer la 
neteja de la llera de manera automàtica, sense haver de demanar i esperar l’autorització.  
- Com està el tema dels degoters de can Caciques i si això pot provocar algun endarreriment a 
l’hora d’obrir l’exposició.  
-  En relació a les paperers instal·lades i que porten la publicitat del Consum, demana si ja s’ha 
signat el conveni. 
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El Sr. alcalde  li respon que sí.  
 
Continua el Sr. Parron   manifestant que per evitar despeses sobtades com en el soterrament 
de la línia de les pistes de pàdel, seria més adient fer una mena de planificació per ordenar tota 
la zona esportiva  per veure el que es necessita i a on es pensa arribar.  
 
El Sr. alcalde , en relació al dipòsit de l’aigua, diu que ja està en la fase final, ja hi ha 
l’autorització per creuar la carretera de Sant Llorenç i cap al mes d’abril o maig ja estarà 
acabat. Afegeix que es tindrà  molta cura amb l’arranjament dels camins de la zona,  que ara 
estan molt deteriorats.   
 
El Sr. Sergi Miquel , en relació a les pistes d’skate, manifesta que s’hi està  treballant, que han 
demanat l’assessorament d’un professional i que està fent un esbós de  com haurien de ser.  
Una vegada tinguin la proposta,  es vol fer un procés participatiu per veure com es tira 
endavant.  
 
Continua el Sr. alcalde,  per dir que recull la proposta pel que fa a la publicitat dels contractes 
menors, però que es fa el que marca la llei.  
 
El Sr. secretari  afegeix que sí que es poden penjar a la pàgina web com fan altres 
administracions i que a partir del 2014 les actes de la Junta de Govern també s’hi pengen. 
Com que els expedients de contractes menors es faran electrònicament, també  serà més fàcil 
treure un llistat de tots els contractes menors que es facin. La Diputació també ho penja.  
 
El Sr. alcalde  diu que per a les obres petites,  com poden ser arranjament de voreres,  es farà 
una roda amb totes les empreses de construcció de Llagostera.    
En relació amb l’establiment hoteler de can Darder, explica que Urbanisme va demanar una 
modificació del projecte perquè on es pensaven instal·lar les pistes de pàdel ho qualificaven 
com a zona inundable.   
 
El Sr. secretari  puntualitza que ara els promotors  renuncien a fer aquestes pistes de pàdel i,  
per tant,  el projecte ja no quedarà afectat i l’han de modificar. 
 
El Sr. alcalde,  en relació a la Fundació Ramon Noguera,  manifesta que ja està en 
funcionament i que s’està preparant una nota de premsa conjunta per anunciar-ho.  
És una millora molt important per al col·lectiu que en fa ús i així li ho ha fet arribar algun 
familiar, més que tot per la tranquil·litat de no haver d’agafar l’autobús cada dia per anar a 
Girona.  
En relació a la sala polivalent,  a partir de les sis de la tarda, que és l’hora que els usuaris de la 
Fundació pleguen,  ja està disponible.  
Fins i tot com a deferència, si saben quina activitat s’hi  farà, abans de plegar ho poden deixar 
preparat, encara que en aquests moments no hi ha gaire mobiliari, només unes cadires 
plegables de l’Ajuntament.  
Aquesta sala ja s’ha fet servir per un acte de la Policia Local i també la fa servir el dinamitzador 
sociocultural. 
Pel que respecta al tema de l’ACA, manifesta que ja hi està en contacte, que fins i tot havien 
enviat un esborrany del conveni, però posteriorment varen notificar que se n’estava fent un de 
tipus marc amb tots els ajuntaments que hi estiguessin interessats. Aquest  conveni regularà 
quins tipus de plantes es poden tallar i quines s’han  de respectar  i tot el que vagi relacionat 
amb l’entorn de les rieres.  
 
El Sr. Josep Aliu,  pel que fa al degoter de can Caciques, diu que els tècnics estan fent proves 
per veure d’on prové, però que han dit que estarà arreglat abans de final de març quan 
s’inauguri l’exposició.  
També afegeix que si alguna entitat necessita la sala polivalent de la Fundació Ramon Noguera 
de can Roig, només ha d’anar a Cultura a demanar-ho.  
 
Per acabar, el Sr. alcalde,  en relació al soterrament de la línia elèctrica propera a les pistes de 
pàdel, diu que en principi el projecte no ho contemplava, però posteriorment FECSA-Endesa va 
exigir que es fes per tal de poder posar en funcionament una de les pistes.  De fet, tard o d’hora 
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s’havia de fer, perquè queda una gaia de terreny del camp del costat de les pistes,  que 
l’Ajuntament està en contacte amb el seu propietari per adquirir-la i així s’aconseguiria una 
ampliació de la zona esportiva. 
De totes maneres, es va intentar abaratir el cost d’aquest soterrament al màxim.  Per 
compensar la concessionària, en el pressupost del 2014 s’han consignat 20.000 euros i llavors 
unes millores per valor de 10.000 euros que l’empresa propietària de les pistes havia d’invertir 
en la construcció d’uns endolls per a cotxes elèctrics no s’executaran i es destinaran a 
compensar la concessionària per sufragar aquest soterrament. La resta del finançament es farà 
mitjançant la condonació del cànon fins arribar a l’import satisfet.   
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les deu del vespre s’aixeca la sessió de la qual s’estén 
la present acta que és signada pel Sr. alcalde  amb mi el secretari, que ho certifico.  


