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Exp. Gen: 2014/1616 1 
02.03.37 2 

 3 
ACTA NÚM.: PLE 2014/13 DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE DE 4 
L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA REALITZADA EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2014 5 
 6 
A la vila de Llagostera a tres quarts de deu del vespre del dia vint-i-dos de desembre de dos mil 7 
catorze es reuneix el Ple municipal per tenir sessió extraordinària sota la Presidència de 8 
l’alcalde Sr. Fermí Santamaria Molero i amb l’assistència dels regidors  Srs. Josep Aliu Mundet,  9 
Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Jesús Malagón Granados, Xavier Vilella Bayé, 10 
Anna Hereu Masó, Pilar Aliu Bou, Olga González Gómez, Carles Serrat Tur i David Parron 11 
Ojeda.  12 
El Sr. Sergi Miquel s’incorporarà al moment que es dirà en el punt 2.1.4. 13 
Excusa la seva absència el Sr. Àlex Puig Mayol.  14 
Actua de secretari el Sr. Josep Rovira i Jofre.  15 
 16 
1.1 Actes pendents d’aprovar.  17 
 18 
1.1. PLE2014/12 ordinària 26/11/2014. 19 
S’aprova per unanimitat amb les esmenes presentades per AxLL que ja s’han incorporat a 20 
l’acta.  21 
 22 
2. Propostes  23 
 24 
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries  25 
 26 
2.1.1. PRP2014/1845   Aprovar definitivament la modificació de crèdit núm . 3/2014 del 27 
pressupost del Patronat Residència J. Baulida.     28 
 29 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 30 
General: 31 
 32 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del dia 29 d’octubre de 2014, va 33 
aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 3/2014 del Patronat de la Residència Josep 34 
Baulida de Llagostera.  35 
Vist que el Patronat municipal de la Residència Josep Baulida, en sessió del dia 12 de 36 
novembre de 2014, va acordar incorporar a la modificació de crèdit núm. 3/2014 el crèdit 37 
suficient per donar compliment a la sentència 3579/2014, de 27 d’octubre de 2014, del Tribunal 38 
Superior de Justícia de Catalunya, Sala Social, en què confirma la sentència del Jutjat Social 39 
de Girona núm. 2, de 17 de març de 2014, que declara improcedent l’acomiadament de la Sra. 40 
Leonor Martínez i condemna al Patronat de la Residència Josep Baulida a indemnitzar-la amb 41 
38.080,37 euros. 42 
Vist que l’edicte d’aprovació inicial es va publicar en el BOP de Girona núm. 213, del dia 7 de 43 
novembre de 2014. 44 
Vist que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions en el Registre 45 
General de l’Ajuntament. 46 
Ateses les determinacions dels articles del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 47 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL); del Reial 48 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, 49 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos; i de la 50 
resta de normativa de referència. 51 
Per tot això, 52 
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S’acorda: 1 
Primer. - Incorporar a la modificació de crèdit núm. 3/2014 del Patronat municipal de la 2 
Residència Josep Baulida un suplement de crèdit al capítol 1 per import de 38.030.37 euros, 3 
per donar compliment a la sentència 3579/2014, de 27 d’octubre de 2014, del Tribunal Superior 4 
de Justícia de Catalunya. 5 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de crèdit núm. 3/2014 del Patronat municipal de 6 
la Residència Josep Baulida, amb el següent detall: 7 
 8 
Crèdits extraordinaris 9 
08.933.62200 Millores edifici 6.000,00 € 
08.933.62300 Maquinaria i instal·lacions 14.000,00 € 
Suplements de crèdits  10 
08.312.13000 Personal laboral 43.180,37 € 
08.312.16000 Seguretat Social 1.450,00 € 
 TOTAL altes en aplicacions de despeses  64.630,37 € 
 11 
Procedència dels fons: 12 
40000 Aportació extraordinària municipal 6.550,00 € 
87000 Romanent tresoreria despeses generals 58.080,37 € 
 TOTAL altes en aplicacions d’ingressos  64.630,37 € 
 13 
Tercer.- Publicar-ho en el BOP de Girona i en el e-tauler municipal.”  14 
 15 
Es produeixen les següents intervencions: 16 
 17 
El Sr. Ramon Soler  pren la paraula i explica que es porta a aprovació definitiva la modificació 18 
de crèdit núm.3/2014 de la Residència Josep Baulida afegint un suplement de crèdit a la 19 
tramitació inicial per poder fer front a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de 20 
Catalunya que obligava  l’Ajuntament  a una indemnització d’acomiadament. 21 
El total d’aquesta modificació passa a ser de 64.630,37 euros,  que es financen amb 58.080,37 22 
euros en romanents de tresoreria i amb una aportació municipal de 6.550 euros.  23 
 24 
El Sr. David Parron  manifesta que lamenta que s’hagi hagut de pagar aquesta indemnització i 25 
que aquest fet serveixi d’experiència per una propera vegada a fi que s’encarrili el procediment 26 
judicial d’una altra manera per estalviar-se aquest cost.  27 
 28 
S’aprova per unanimitat.  29 
   30 
2.1.2. PRP2014/1853   Aprovar definitivament la modificació de les ordena nces fiscals per 31 
a l'any 2015.     32 
 33 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 34 
General: 35 
 36 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de 29 d’octubre de 2014, va aprovar 37 
provisionalment la modificació parcial de les Ordenances fiscals del municipi per a l’exercici 38 
2015.  39 
Vist que l’edicte d’aprovació provisional es va publicar en el BOP de Girona núm. 210, de 4 de 40 
novembre de 2014. 41 
Vist que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions en el Registre 42 
General de l’Ajuntament. 43 
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Vist que el municipi de Llagostera no es trobava inclòs en la relació de municipis que els serà 1 
d'aplicació els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de 2 
Pressupostos Generals de l'Estat per al 2015, inclosa en l'annex de l'Ordre HAP/1750/2014, de 3 
29 de setembre, publicada en el BOE núm. 237, de 30 de setembre de 2014, i que, malgrat les 4 
peticions que s’han dut a terme amb el Cadastre, finalment no hi ha estat inclòs. 5 
Vist que, en l’acord d’aprovació provisional de les Ordenances fiscals per a 2015, l’Ajuntament 6 
va incrementar el tipus impositiu sobre l’IBI d’urbana del 0,47% al 0,59%, considerant que 7 
s’aplicaria el coeficient d’actualització del 0,78 sobre el valor cadastral. 8 
Vist que, donat que finalment aquest coeficient d’actualització sobre el valor cadastral no seria 9 
aplicat per l’Estat per a l’any 2015 al municipi de Llagostera, es proposa passar del tipus 10 
impositiu del 0,47% al 0,46%, a fi i efecte de mantenir la variació a la baixa dels rebuts, tal com 11 
constava inicialment a la memòria explicativa de l’expedient. 12 
Ateses les determinacions dels articles 15 al 38, 56 a 110 i disposició addicional segona del 13 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 14 
reguladora de les Hisendes locals (TRLHL); dels articles 22.2.e), 47.1 i 106 a 108 de la Llei 15 
estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); dels articles 16 
52.2.f) i 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 17 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLC); de l’article 6 de la Llei estatal 8/1989, 18 
de 13 d’abril, de taxes i preus públics; de la Llei estatal 58/2003, de 17 de desembre, General 19 
Tributària; i del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General 20 
de Recaptació. 21 
S’acorda: 22 
Primer. - Incorporar, en base a les raons descrites, el tipus impositiu de l’IBI urbana del 0,46% 23 
en l’Ordenança fiscal núm. 1 per a l’any 2015. 24 
Segon.- Aprovar definitivament per a l’any 2015 la modificació de les Ordenances fiscals que a 25 
continuació es relacionen, el text de les quals figura a l’annex d’aquest dictamen, incorporant 26 
les rectificacions i esmenes que hi figuren: 27 

• Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 28 
• Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 29 
• Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels 30 
terrenys de naturalesa urbana. 31 
• Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa per expedició de documents 32 
administratius. 33 
• Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries. 34 
• Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per expedició de llicències 35 
urbanístiques. 36 

Tercer.- Publicar el text íntegre de les Ordenances fiscals modificades en el BOP de Girona i 37 
en l’e-tauler municipal, les quals entraran en vigor l’1 de gener de l’any 2015.” 38 
 39 
Es produeixen les següents intervencions: 40 
 41 
El Sr. Ramon Soler  diu que quan es varen portar a aprovació inicial les ordenances no hi va 42 
haver cap vot en contra.  43 
Es va explicar que la variació essencial que hi hauria seria que s’intentava mantenir el nivell 44 
d’ingressos respecte a les despeses de l’Ajuntament i l’altra minorar l’efecte de la revisió 45 
cadastral, com ja s’ha anat fent en aquests últims anys. En aquest sentit s’havia demanat al 46 
Cadastre la inclusió de Llagostera la rebaixa dels  valors cadastrals, amb la sorpresa que no 47 
s’ha inclòs.  48 
Per tant, el que es fa és rebaixar els tipus de l’IBI i el resultat és el mateix que hi havia a 49 
l’aprovació inicial. Els rebuts es redueixen al voltant d’un 1.5%. 50 
Si es fa això és perquè no hi ha la certesa que el Cadastre hi inclogui l’Ajuntament de 51 
Llagostera, malgrat que s’han fet recursos tant a nivell de Girona com a nivell de Madrid.  52 
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 1 
El Sr. David Parron   diu que si Llagostera no està en aquest llistat del Cadastre deu ser 2 
perquè no es va demanar a temps, almenys a les cartes que envia aquest servei ja diu que no 3 
s’havia demanat abans del 31 de maig com requereix la llei. 4 
En el Ple d’octubre,  quan s’aprovaven inicialment les ordenances,  es va dir que a 2.963 5 
habitatges se’ls abaixaria un 2% l’import del rebut, a 2.996 un 1%, 302 quedarien igual i 154  6 
tindrien un increment que no superaria el 2%.  Pregunta com quedaran els números amb 7 
aquesta nova modificació del tipus.  8 
Igual que en l’aprovació inicial, ja que s’aprova tot en un mateix paquet, el vot del seu grup serà 9 
l’abstenció.   10 
 11 
El Sr. Ramon Soler  diu que ja li passarà al Sr. Parron les dades que ha demanat, però que 12 
substancialment no hi ha cap variació. S’abaixa el tipus perquè els resultats siguin els 13 
mateixos. Abans s’abaixava la base i ara s’abaixa el tipus, però els resultats dels rebuts són 14 
pràcticament iguals. 15 
Sobre el termini en la presentació de la sol·licitud, és un tema que precisament s’està discutint 16 
amb el Cadastre, que reconeix en correus electrònics que la petició que s’havia fet l’any 17 
anterior ja era vàlida. 18 
Segons el Cadastre, s’ha de demanar el mes de maig, però fins al setembre no diuen la base 19 
que es tindrà, de tal manera que és molt difícil fer els càlculs de les ordenances.  20 
En aquests moments s’estan fent gestions a Madrid, ja que no té cap sentit que obliguin a fer 21 
una petició amb una informació no donada. De totes maneres,  la voluntat de l’Ajuntament 22 
sempre ha estat poder abaixar els rebuts i que els valors cadastrals de Llagostera s’adeqüessin 23 
als valors de mercat i malauradament qui més hauria de col·laborar,  que és el Cadastre,  és 24 
qui hi posa més pegues. 25 
Per acabar, només recalca que els rebuts baixaran respecte a l’any anterior,  amb uns 26 
percentatges i unes quanties calculades al seu moment.  27 
 28 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  29 
CiU a favor  30 
AxLL abstenció   31 
 32 
2.1.3. PRP2014/1856   Aprovar provisionalment el text refós del Pla espec ial de reforma 33 
d'un camí rural i soterrament de línia elèctrica al  Vt. de Gaià nº 2 "can Balandrich"  .   34 
 35 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 36 
General:  37 
 38 
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 26 de juny de 2014, va aprovar inicialment 39 
el projecte de Pla especial de reforma d’un camí rural i soterrament de la variant d’una línia 40 
elèctrica de mitja tensió al veïnat de Gaià nº 2 –can Balandrich-, promogut pel Sr. Jorge Pérez 41 
Marcote, i redactat per l’arquitecte Josep Comas Boadas, condicionant l’aprovació provisional 42 
a: 43 
Primer.-Presentar un Text refós que, en relació a la variant de la línia de mitja tensió, inclogui 44 
un plànol del nou traçat i introdueixi en la normativa del Pla especial les condicions 45 
determinades en l’informe de l’enginyer municipal de data 23 de juny de 2014. 46 
Segon.- Per tal d’executar el pla i portar a terme les obres previstes caldrà signar un conveni de 47 
col•laboració entre l’Ajuntament i el promotor. 48 
Vist que el Pla especial s’ha sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant anuncis inserits al 49 
diari El Punt-Avui del dia  03.07.2014,  al BOP núm. 130, de data  9 de juliol de 2014, i al tauler 50 
d’anuncis electrònic (e-Tauler) de la seu electrònica de l’Ajuntament, sense que s’hagin 51 
presentat al·legacions segons certificat de Secretaria que consta a l’expedient. 52 
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Vistos els informes emesos pels següents organismes: 1 
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme  (RE núm. 2.030, de data 18.07.2014)  2 
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura, en 3 
sentit favorable però amb consideracions  (RE núm. 2.115, de data 25.07.2014) 4 
Institut Geològic de Catalunya, en sentit favorable (RE núm. 2.160, de data 31.07.2014)  5 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en sentit  favorable 6 
(RE núm. 2.096, de 24.07.2014) 7 
Vist que, malgrat haver sol·licitat el corresponent informe a l’Agència Catalana de l’Aigua en 8 
data 3 de juliol de 2014 (RS núm. 1635, de data 1 de juliol de 2014), a dia d’avui no consta que 9 
hagi emès el seu informe. 10 
Vist el Text refós del referit Pla especial presentat per Coviarq 2007 S.L.P. (RE núm. 3.383, de 11 
data 12.12.2014). 12 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, de data 12.12.2014. 13 
Ateses les determinacions dels articles 67, 69, 78 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 14 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLU), modificat 15 
per la Llei 3/2012; dels articles 22, 23, 92 a 94, i 101 i següents del Decret 305/2006, de 18 de 16 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; dels articles 21.1.j) i 17 
22.2.c) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); 18 
dels articles 52.2.c) i 53.1.s) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 19 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); i del Pla d’Ordenació 20 
Urbanística Municipal (POUM) de de Llagostera, aprovat definitivament per la Comissió 21 
Territorial d’Urbanisme de Girona en data 18 de juny de 2003 i Text refós aprovat per la 22 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 25 de setembre de 2003 i publicat al DOGC 23 
núm. 4078, de 25 de febrer de 2004, així com les modificacions puntuals posteriors. 24 
S’acorda: 25 
Primer.- . Aprovar provisionalment el text refós del Pla especial de reforma d’un camí rural i 26 
soterrament d’una línia elèctrica de mitja tensió al Vt. de Gaià nº 2 –can Balandrich-, promogut 27 
pel Sr. Jorge Pérez Marcote, i redactat per l’arquitecte Josep Comas Boadas, de data 28 
desembre-2014. 29 
Segon.-  Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes de la seva 30 
aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC, dos exemplars del projecte i una còpia 31 
completa de l’expedient administratiu en format paper, i el text de les normes urbanístiques i els 32 
plànols d’ordenació en suport informàtic, degudament autenticats pel fedatari públic de 33 
l’Ajuntament. 34 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.”  35 
 36 
Es produeixen les següents intervencions: 37 
 38 
El Sr. Xavier Vilella  pren la paraula i explica que,  en relació a can Balandrich, avui  es porten 39 
a aprovació provisional tres temes: modificar el traçat d’un camí, recuperar-ne un altre que no 40 
s’utilitza perquè està molt malmès i donar-li més amplada i soterrar una línia elèctrica que 41 
travessa la finca.   42 
Una vegada aprovat per l’Ajuntament, s’ha de trametre a Urbanisme,  que finalment serà qui 43 
l’aprovarà.  44 
Si l’informe és favorable, s’haurà de redactar i signar un conveni  on es reflecteixin tots els 45 
punts.  46 
 47 
El Sr. David Parron  diu que el tema és més complicat del que sembla perquè hi ha coses que 48 
no les veu gens clares.  49 
En teoria,  hi ha tres camps, separats per un camí i el que volen és ajuntar-ho per fer una 50 
parcel·la més àmplia d’ús agrícola.  51 
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Passa a llegir un paràgraf del Pla especial per veure realment què és el que es vol fer, que diu 1 
així: “Aquest inventari de camins (fent referència el que està perdut en algun lloc d’Urbanisme o 2 
d’on sigui)  ja s’ha redactat i aprovat inicialment,  però es varen fer un  seguit d’al·legacions que 3 
encara estan pendents de resposta, entre les quals es destaca la referent al camí que separa 4 
els camps B_C d’una part de la finca, on s’al·lega que és de propietat privada. En aquest 5 
inventari consta, com en el POUM, el camí amb categoria B2 a modificar, que és de creació 6 
recent, fet per la propietat per poder accedir a la seva finca quan pels dos accessos existents 7 
travessats pel rieró de Banyaloques quedaven inundats.  8 
En qualsevol cas, aquest tram de camí no es veu afectat per la modificació que ara es 9 
proposa”. 10 
Això seria la separació entre el camp B i el C.  11 
Continua llegint el següent: “ Objecte. La redacció del present Pla especial té per objecte la 12 
modificació dels camins rurals que creuen les parcel·les agrícoles situades dins de la propietat, 13 
un dels quals, tot i ser privat i d’ús exclusiu per l’accés al Mas té la categoria B2”,  és a dir està 14 
dient que efectivament sí que sofrirà una modificació.  15 
Més avall hi consta “que el Pla Especial proposa l’eliminació d’aquests camins.....” és a dir,  hi 16 
ha tres contradiccions, d’una banda no es toca, de l’altra banda es modifica i de l’altra s’elimina.  17 
Continua llegint “que s’elimina tal com es pot veure en els següents gràfics ......” i quan es va 18 
als gràfics es veu que el camí desapareix.  19 
Però quan es mira el traçat definitiu en el plànol assenyalat amb el número 9, aquest camí 20 
continua existint.  21 
És a dir,  hi ha tota una sèrie de contradiccions i no es pot saber què es vol fer amb aquest 22 
camí.  23 
Creu que la idea està molt clara i és que el tram de camí assenyalat com a B2 (xarxa viària 24 
secundària), on actualment ja hi ha dues fites de pedra i unes cadenes penjant sense estar 25 
tancat i una inscripció que posa “camí particular de can Balandrich”, doncs aquest tros de camí, 26 
el  seu propietari diu que és privat i segons l’inventari de camins i el POUM és públic.  27 
Per tant, la idea creu que és canviar el traçat perquè aquest tros de camí entre els camps B i C 28 
quedi d’ús privat i no eliminar-lo,  tal com queda grafiat en el plànol.  29 
Però hi ha un altre camí que sortia en una primera versió del Pla Especial, que ara ja no surt 30 
perquè no consta grafiat en el POUM per un simple error i creu que no s’hauria de considerar 31 
com una excusa per no posar-l’hi.   32 
Demana que es corregeixi aquest error del POUM i que s’hi grafiï  el camí, que no sap si és 33 
d’ús privat o públic,  però que es fa servir.  34 
Una altra cosa que es pretén fer és unir el camp del mig i el de baix i treure el camí, 35 
desplaçant-lo més avall,  al costat del rieró, que serà fàcilment molt més inundable que fins ara.  36 
La darrera cosa que vol dir és que,  no només es volen treure camins,  sinó que es volen 37 
carregar un tros de bosc per ampliar la zona agrícola, que també està grafiat però que no 38 
apareix enlloc.  39 
Resumint, creu que amb aquest Pla Especial es vol de facto privatitzar un tros de camí. 40 
I el més prudent seria que,  atès que de la manera com està redactat aquest Pla Especial, que  41 
és totalment contradictori i ple d’inconsistències, que tant l’arquitecte com el propietari presentin  42 
un nou Pla Especial on quedi clar si aquest camí entre el camp B i C continuarà sent públic i 43 
que s’aclareixi què es vol fer amb aquest tram de camí.  44 
També demana que es requereixi la propietat perquè retiri les dues fites de pedra que no 45 
compleixen la normativa urbanística i que es grafïi en el POUM el camí en qüestió perquè 46 
vertaderament existeix.  47 
Per acabar, demana que aquest punt no s’aprovi en aquest Ple fins que quedi tot clar perquè 48 
no sembli que es defensen més els interessos d’un particular que no pas els interessos 49 
generals del poble.    50 
 51 
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El Sr. Xavier Vilella  respon que ell entén que en el moment que una persona proposa 1 
modificar un camí ho fa per millorar la seva finca i si l’Ajuntament ho accepta és perquè creu 2 
que també en traurà profit. 3 
Quan el Sr. Parron parla del camí situat més al nord, ha de dir que antigament no era un  camí,  4 
sinó un corriol no transitable per a vehicles,  i va ser el propietari de la finca qui el va 5 
condicionar, segons manifestacions de veïns.    6 
Ara en el POUM ja està com a camí, però no consta si aquests són públics o privats.    7 
Quan es parla del catàleg de camins,  tant de bo fos una cosa ferma, però actualment només 8 
és un plànol amb camins grafiats de dos colors i creu que seria necessari tenir alguna altra  9 
cosa més legal per  dictaminar si un camí és públic o privat, però en aquests moments no és el 10 
cas.  11 
Per tant, el que avui s’intenta aprovar és que el camí que avui és privat passi a ser públic i el 12 
que no està en ús recuperar-lo donant-li una  amplada de tres metres.  13 
En relació a l’altre camí que el POUM no contempla, aquí es pot interpretar de diverses 14 
maneres, el Sr. Parron creu que és un error que no surti grafiat, com també podria ser que 15 
aquest Pla ja fos futurista i considerés que aquest camí,  al no ser important no es marqués. 16 
Però el que sí és cert és que és un camí amb molt pendent i per evitar que amb les aigües no 17 
quedi molt malmès hi ha un parell o tres de trenques i apart d’anar-hi a peu, amb vehicles no és 18 
gaire practicable i a sobre té bosc a cada banda, de manera que el manteniment sempre seria 19 
més car.  20 
Sobre el camí que es projecta fer al costat de la riera, que el Sr. Parron ha dit que serà 21 
inundable, tot depèn de la cota a què es faci i si el nivell és per sobre creu que no hi haurà cap 22 
problema, de totes maneres haurà de quedar ben definit en el projecte que es presenti a 23 
l’Ajuntament i en el conveni que signin ambdues parts.   24 
En relació a les fites que ha col·locat la propietat i que no estan legals, ha de dir que el POUM 25 
només contempla que les tanques han de situar-se a quatre metres de l’eix del camí i es 26 
pregunta si una fita és una tanca.     27 
De totes maneres, la idea és que tothom hi guanyi i que hi hagi un camí amb una amplada 28 
d’acord amb el que marca el POUM. 29 
 30 
El Sr. alcalde  manifesta que la intenció de l’equip de govern actual és millorar el que hi ha, no 31 
fer cap favor a ningú i s’ha de tenir molta cura al fer aquests tipus d’apreciacions perquè 32 
confonen la gent.  33 
 34 
El Sr. Parron  respon que només es limita a interpretar el document que té davant, que és el 35 
Pla Especial,  i la proposta resultant és que el nou camí que toca el rieró enlloc diu que serà 36 
públic i si alguna vegada es tanca, els veïns no hi tindran accés i al no veure-ho clar demana 37 
una altra vegada que quedi sobre la taula. 38 
Si no és així,  el vot del seu grup serà contrari. 39 
 40 
El Sr. alcalde  diu que en tot cas,  el tècnic municipal grafïï  en tots els plànols el que calgui i 41 
que no deixa de ser una aprovació provisional, que qui té l’última paraula és Urbanisme i que ja 42 
quedarà tot definit en el projecte  que es presenti.  43 
 44 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  45 
CiU a favor 46 
AxLl en contra   47 
 48 
2.1.4. PRP2014/1823   Aprovar la pròrroga del conveni amb el Casino Llago sterenc per a 49 
la cessió del Teatre-Casino.     50 
 51 
En aquest punt s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Sergi Miquel Valentí.  52 
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 1 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 2 
General: 3 
 4 
“Vist el conveni entre el Casino Llagosterenc i l’Ajuntament de Llagostera, ratificat pel Ple 5 
municipal en data de 28 de desembre de 1993, pel qual el Casino Llagosterenc cedeix a 6 
l’Ajuntament l’ús del Teatre Casino pel termini de 30 anys, transcorreguts els quals, les 7 
instal·lacions restaran en propietat del Casino Llagosterenc. 8 
Atès el que disposa la clàusula quarta del conveni, determinant que l’Ajuntament realitzarà 9 
íntegrament al seu càrrec les obres que siguin necessàries: 10 
“L’Ajuntament de Llagostera realitzarà íntegrament, al seu càrrec o mitjançant les ajudes que 11 
pugui obtenir d’altres organismes i institucions, les obres de rehabilitació i condicionament 12 
necessàries per a aquest tipus de locals, inclòs el corresponent expedient d’activitats 13 
classificades”. 14 
Atès que ha estat necessari un projecte de reforma interior dels lavabos del Casino 15 
Llagosterenc considerant el mal estat en què es trobaven. 16 
Atès que l’objectiu de les obres consisteix en una reforma interior dels lavabos, considerant que 17 
tot l’espai es troba amb moltes deficiències i amb serveis obsolets, i amb l’objectiu que aquests 18 
també serveixin com a suport a la zona destinada a teatre municipal, als efectes de la seva 19 
legalització i obtenció de la llicència ambiental. 20 
Atès que és també un objectiu d’aquest Ajuntament eliminar les barreres arquitectòniques per 21 
permetre l’accessibilitat de les persones discapacitades o amb mobilitat reduïda i és necessari, 22 
per tant, disposar de serveis per al Teatre del Casino adaptats a la normativa vigent, 23 
S’acorda: 24 
Primer.- Subscriure una addenda al Conveni signat entre el Casino Llagosterenc i l’Ajuntament 25 
de Llagostera en data de 21 de desembre de 1993, i ratificat pel Ple en data de 28 de 26 
desembre de 1993, en el sentit de: 27 

• Prorrogar la vigència del conveni, inicialment previst en 30 anys, 10 anys més (fins al 21 28 
de desembre de 2033). 29 

• Assumir el compromís per part de l’Ajuntament de continuar portant a terme les 30 
actuacions necessàries per a la legalització completa de les instal·lacions del teatre de 31 
l’edifici social Casino Llagosterenc i col·laborant amb les actuacions de legalització de la 32 
resta d’activitats que s’hi realitzen en benefici del municipi de Llagostera (Escola de 33 
música i dansa,  activitats culturals i de lleure, etc...) d’acord amb el projecte director de 34 
la instal·lació d’activitat, seguretat d’incendis i millora general de l’edifici social “Casino 35 
Llagosterenc” redactat per l’enginyer Sr. Amadeu Rovira,  que s’annexarà com a part de 36 
l’addenda del conveni. Aquestes actuacions es portaran a terme de forma gradual i tan 37 
aviat com sigui possible.                                                           38 

• El Casino Llagosterenc, en compliment dels seus estatuts i per la plena eficàcia jurídica, 39 
s’haurà de comprometre a  ratificar aquest conveni en assemblea general de socis 40 
convocada en el termini més breu possible.    41 

• El Casino també s’haurà de comprometre a fer,  en el moment que s’escaigui, les 42 
cessions necessàries de pas,  constituir les servituds o permetre les obres que siguin 43 
necessàries, d’acord amb el projecte esmentat. Igualment el Casino es comprometrà a 44 
col·laborar amb l’Ajuntament en tot el que sigui necessari fins a la completa execució del 45 
projecte, incloent-hi la col·laboració per l’obtenció d’ajudes i subvencions d’altres 46 
persones o administracions.     47 

Segon.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en Dret sigui possible, per a la signatura del 48 
conveni i per realitzar totes les gestions relacionades amb l’execució del conveni. 49 
Tercer.- Trametre aquest acord al Casino Llagosterenc.” 50 
 51 
Es produeixen les següents intervencions: 52 
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 1 
El Sr. Ramon Soler  pren la paraula i explica que arran de les obres de condicionament dels 2 
lavabos del Casino Llagosterenc i davant l’obligació que té l’Ajuntament de fer inversions en 3 
aquest equipament, pel conveni signat en el seu moment,  avui el que es presenta a aprovació 4 
és l’ampliació d’aquest conveni,  que inicialment estava previst en trenta anys,  que s’acabava 5 
el 21 de desembre del 2023,  i ara passarà  a tenir una vigència de deu anys més i s’acabarà el 6 
2033. 7 
Arran dels comentaris que varen sortir a la Comissió Informativa i que semblava que no 8 
quedava prou clar quines eren les obligacions que assumia l’Ajuntament,  s’ha fet una 9 
modificació en el text on diu que l’Ajuntament s’obliga a fer les obres de rehabilitació i 10 
condicionament necessàries en el local, inclosos els corresponents expedients d’activitats 11 
classificades de l’activitat i la clàusula que parlava d’això sembla que podia donar lloc a un 12 
equívoc,  en el sentit que no quedava clar si l’Ajuntament havia de fer les obres al teatre o al 13 
conjunt de l’edifici i per evitar-ho s’ha canviat el redactat.  14 
Aquests nous lavabos que han estat objecte de discussió en aquest mateix plenari, una de les 15 
coses que també solucionen és la possibilitat de poder legalitzar el teatre perquè donen 16 
compliment a la normativa d’accessibilitat, atès que els altres que hi ha no la compleixen, 17 
encara que quan es varen fer ja era obligat fer-ho.  18 
Per tant, aquests lavabos s’han fet per donar compliment a les obligacions signades en el 19 
conveni i per legalitzar un espai públic. 20 
Aquest teatre encara té pendent de realitzar altres obres, en el pressupost del 2015 es 21 
preveuen arranjar les sortides d’emergència.  22 
Per tant, i per resumir, el que es porta avui a aprovació és l’ampliació del conveni en deu anys 23 
més. L’Ajuntament continuarà les tasques de legalització i col·laborarà amb el Casino per 24 
legalitzar la resta d’espais com l’Escola de Música i altres activitats culturals.    25 
 26 
El Sr. David Parron  diu que el nou redactat millora l’anterior, però no acaba amb l’equívoc que 27 
continua sent ambigu,  que és el que el seu grup volia evitar, per tant, no donaran suport a 28 
l’aprovació d’aquesta addenda perquè amb el seu vot es pugui fer el que es vulgui.  29 
La clàusula  núm. 6 diu que “seran a càrrec del Casino Llagosterenc, com a propietari de 30 
l’immoble, aquelles obres que no afectin exclusivament el  local cedit del teatre-cinema ...”. Les 31 
obres dels lavabos, d’acord que estan fetes per legalitzar un espai,  però no creu que siguin 32 
obres que afectin exclusivament el local cedit i, com a mínim,  s’hauria d’haver fet algun 33 
conveni o el que sigui i que l’Ajuntament no hagués assumit tot el cost.  34 
El conveni és exclusivament pel teatre-cinema i no per la totalitat del Casino.  35 
Està d’acord  que el Casino és una entitat cultural i recreativa que dóna servei al poble, però és 36 
el que s’espera que organitzin aquests tipus d’entitats. 37 
Si el Casino no pot assumir els costos de totes les actuacions que li correspondrien, llavors 38 
creu que s’hauria de fer un altre tipus de conveni perquè es cedís a l’Ajuntament la titularitat del 39 
Casino i així sí que se’n faria càrrec al 100% de les obres d’adequació,  però mentre no sigui 40 
així s’estan posant diners en un lloc sense fons. 41 
 42 
El Sr. Ramon Soler  demana que,  més enllà de discursos encara més ambigus, què hi hauria 43 
de constar en el conveni perquè el Sr. Parron hi estigués d’acord?  i demana que proposin un 44 
altre text i se’n parlarà.  45 
El nom del teatre diu que sempre ha estat el teatre municipal Casino Llagosterenc, encara que 46 
si l’han de rebatejar per votar-hi a favor es pot plantejar.  47 
Aquest Ajuntament, quan va fer els lavabos del teatre, que en aquells moments ja era de 48 
compliment obligatori fer-los accessibles per a minusvàlids,  s’ho va saltar a la torera, quan a la 49 
resta dels altres establiments del  municipi ja s’exigia. 50 
Aquests lavabos es varen fer de cap i de nou l’any 2007, però sense seguir la normativa,  i si 51 
ara es pot legalitzar el teatre serà gràcies als que s’han fet ara. 52 
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El conveni es va signar l’any 1993 i ja deia que l’Ajuntament s’obligava a fer les obres de 1 
condicionament necessàries, inclòs el corresponent expedient d’activitats,  i el mateix equip que 2 
governava en aquell moment i que no va ser capaç de fer-ho bé ara demana que se sigui 3 
absolutament estricte i complidor.  4 
 5 
El Sr. David Parron  respon que,  pel que fa al nom del teatre, té molts de dubtes que trobi en 6 
algun lloc que digui teatre municipal, potser sí teatre del Casino o teatre-cinema com s’esmenta 7 
en el conveni. 8 
El Casino ja es cuida prou bé de no voler posar teatre municipal per remarcar que,  encara que 9 
estigui gestionat per l’Ajuntament,  continua sent de titularitat privada.  10 
En relació al text alternatiu que proposarien, ha de dir que de la vigència del conveni és de 11 
l’única cosa que no té res a dir-hi,  però sí d’assumir un compromís que no se sap quin és i que 12 
no ho posaria en cap conveni de cap entitat. 13 
Sobre els lavabos que es varen fer l’any 2007, que possiblement va ser una errada, no dóna 14 
peu que es fessin de cap i de nou uns altres lavabos i també creu que serà un problema 15 
gestionar-los, o sigui que la gent que els utilitzi des del cafè podran accedir al teatre.  16 
 17 
El Sr. Ramon Soler  respon que té a mà el programa d’actes d’aquestes festes i tots els actes 18 
es fan al teatre Casino, un nom que tothom identifica.  19 
 20 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  21 
CiU a favor 22 
AxLL en contra  23 
 24 
2.1.5. PRP2014/1834   Ratificar la modificació dels Estatuts del Consell d'Iniciatives 25 
Locals per al Medi Ambient CILMA.     26 
 27 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 28 
General: 29 
 30 
“El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), 31 
associació d’ens locals del qual forma part l’Ajuntament de Llagostera, ha comunicat que la 32 
seva Assemblea General ha aprovat, en data 25 de novembre de 2014, la modificació dels 33 
Estatuts de l’entitat, a fi de donar compliment a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 34 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i per a la millora de determinats 35 
aspectes de funcionament de caràcter més operatiu, i sol·licita que l’esmentat acord sigui 36 
ratificat pel Ple de l’Ajuntament. 37 
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció a 15 del nombre de membres de 38 
la Junta Executiva, ja que el nombre de 18 que estableixen els vigents Estatuts no s’adiu amb 39 
les prescripcions de la LRSAL. Per altra banda, es modifiquen qüestions relatives a l'aprovació 40 
de les actes, al quòrum de constitució de Junta Executiva i Assemblea General, al quòrum 41 
d'aprovació en cas de modificació d'estatuts i altres acords d'especial transcendència, a la 42 
possibilitat de delegació del vot per a sessions concretes, i al repartiment de facultats entre 43 
Assemblea, Junta Executiva i president. 44 
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula les 45 
Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per modificar els Estatuts 46 
es necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals associats, adoptat per majoria 47 
absoluta. 48 
S’acorda: 49 
Primer.-  Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consell d’Iniciatives Locals per al 50 
Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), aprovada per la seva Assemblea General 51 
en sessió de 25 de novembre de 2014. 52 
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Segon.-  Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 29.1 dels 1 
Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la següent forma: 2 

Article 13 3 
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en 4 
formen part per dret propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la 5 
Diputació, que en tindrà tres. Els representants de les comarques i els municipis 6 
associats necessàriament hauran d'ésser alcaldes o regidors. Els representants 7 
podran delegar l'assistència i el vot, per escrit i per a cada sessió; la delegació es 8 
podrà fer en un altre membre de l'Assemblea o en una tercera persona; cap 9 
membre no podrà rebre més de cinc delegacions.  10 
2. (..) 11 
3. (..) 12 
4. (..) 13 
Article 14 14 
L’Assemblea General té les facultats següents: 15 

a) Modificar els Estatuts. 16 
b) Elegir el president. 17 
c) Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les 18 

comarques i dels municipis associats, de conformitat amb l’art. 16, i 19 
controlar-ne l'activitat. 20 

d) Aprovar el pla d'actuació general de l'Associació 21 
e) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els 22 

acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment 23 
de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern. 24 

f) Acordar la dissolució del Consell. 25 
g) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. 26 
h) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 27 
i) Aprovar el reglament de règim interior. 28 
j) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels 29 

associats. 30 
k) Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, així com les baixes 31 

d'associats per una raó distinta a la de separació definitiva. 32 
l) El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i 33 

Secretaria Tècnica. 34 
La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter merament 35 
enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General. 36 
Article 15 37 
1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i estarà formada 38 
pel President i un màxim de 14 vocals. Els vocals seran elegits per l'Assemblea 39 
General d'entre els seus membres, d'acord amb les regles següents:  40 

� 3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona 41 
� 8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades a l'article 42 

6,  i l'elecció haurà de recaure sobre algun dels ens locals de la comarca 43 
representada 44 

� 3 vocals representaran els municipis associats, i se n'elegirà un per 45 
cadascun dels trams següents:  46 
▪ municipis fins a 1.000 habitants 47 
▪ municipis entre 1.001 i 5.000 habitants 48 
▪ municipis amb població superior a 5.000 habitants 49 

Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea elegirà per 50 
votació 51 

� Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents. 52 
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2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, amb 1 
el vistiplau del president, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions. 2 

Article 17 3 
La Junta Executiva té les facultats següents: 4 

a) Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que 5 
reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea 6 
General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que estableixi 7 
l'Assemblea. 8 

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els 9 
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els 10 
recursos pertinents. 11 

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del Consell. 12 
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes 13 

que els membres del Consell han de satisfer. 14 
e) Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i 15 

controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin. 16 
f) Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació general 17 
g) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea 18 

General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici 19 
següent. 20 

h) Contractar els béns i serveis que l'associació pugui necessitar; es podran 21 
adoptar criteris i límits per tal de delegar en el President algunes d'aquestes 22 
facultats. 23 

i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin 24 
amb normalitat. 25 

j) Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la 26 
manera més eficient i eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que 27 
aquests grups projectin dur a terme. 28 

k) Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin d'encarregar de cada 29 
grup de treball, a proposta dels mateixos grups. 30 

l) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i 31 
altres persones, per aconseguir: 32 
- subvencions o altres ajuts. 33 
- l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.  34 

m)  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i 35 
donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General. 36 

n)  Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre 37 
òrgan de govern del Consell o que li hagi estat delegada expressament. 38 

Article 18 39 
1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà elegit per 40 
l’Assemblea d’entre els seus membres. 41 
2. Són pròpies del president les funcions següents: 42 

a) Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea 43 
General i de la Junta Executiva. 44 

b) Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta 45 
Executiva. 46 

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 47 
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta 48 

Executiva. 49 
e) Ordenar els pagaments vàlidament 50 
f) Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de l'Assemblea 51 

General 52 
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g) Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli la Junta 1 
Executiva 2 

h) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit 3 
o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició 4 
dels fons es determina a l'article 36. 5 

i) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació. 6 
j) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el 7 

deleguin l'Assemblea General o la Junta Executiva. 8 
3. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions reservades a 9 
la Junta Executiva, que després hauran de ser ratificats per aquesta. 10 
4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en cas de 11 
vacant, absència o malaltia, els elegirà, de forma successiva, la Junta Executiva 12 
d’entre els seus membres. 13 
Article 25 14 
1. (..) 15 
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 16 
individualment i per escrit, adreçada al domicili que consti en la relació actualitzada 17 
d'associats que ha de tenir l'associació. Cinc dies abans, com a mínim, tota la 18 
documentació necessària ha d'estar a disposició dels socis al local social. 19 
3. (..) 20 
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un extracte de les 21 
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la 22 
llista de les persones assistents. 23 
L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel president i per dos 24 
interventors designats a l'efecte per la pròpia Assemblea, i seguidament serà 25 
comunicada a tots els ens locals associats. 26 
Article 26 27 
Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera 28 
convocatòria, a l’efecte de la realització de les sessions, deliberacions i presa 29 
d’acords, cal la presència de la meitat més un dels membres associats, havent de 30 
ser-hi presents el president i el secretari o les persones que els substitueixin.  31 
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà vàlidament 32 
constituïda amb la presència de tres membres a més del president i del secretari. 33 
Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la 34 
inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. La sol·licitud també es 35 
pot fer directament a l'Assemblea, que decideix el que considera convenient, però 36 
únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia, si 37 
així ho decideix la majoria de les persones presents. 38 
Article 27 39 
1. (..) 40 
2. (..) 41 
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels 42 
Estatuts, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en 43 
una de ja existent, cal el vot favorable de les dues terceres parts dels socis 44 
presents.  45 
4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les entitats locals, 46 
adoptat per majoria absoluta. 47 
Article 29 48 
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera convocatòria, si ha 49 
estat convocada amb una antelació mínima de dos dies i hi ha un quòrum de la 50 
meitat més un. A falta de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora 51 
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més tard i serà suficient la presència de dos membres a més del president i del 1 
secretari. 2 
2. (..)  3 
3. (..) 4 

Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de modificació. 5 
Tercer.-  Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents: 6 

a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació i 7 
del text dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de 8 
ratificació de tots els ens associats. 9 

b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració Local, 10 
als efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions associatives 11 
d'ens locals.” 12 

 13 
Es produeixen les següents intervencions: 14 
 15 
El Sr. Xavier Vilella  pren la paraula i diu que per complir amb la llei LRSAL, el CILMA, del qual 16 
l’Ajuntament  forma part,  ha hagut de modificar els seus estatuts i el que es porta a aprovació 17 
és la seva ratificació.   18 
També s’han ratificat altres coses per fer més àgil el tema de la paperassa. 19 
 20 
El Sr. David Parron  diu que certament s’han modificat més coses del que demanava la llei 21 
LRSAL i si es fa més àgil també serà menys democràtic, ja que atorga més poder al president 22 
en detriment dels òrgans més representatius i permet delegar el vot,  de manera que 23 
l’assemblea general sigui encara menys representativa. S’està parlant d’una assemblea 24 
general que es reuneix un cop l’any i si les persones no hi assisteixen potser s’hauria de lluitar 25 
contra aquest problema i mirar per què la gent no hi va i no pas delegar el vot.  26 
Apart dels canvis obligats, considera que la resta és un retrocés i per tant, el seu vot serà 27 
l’abstenció.  28 
 29 
El Sr. Xavier Vilella  respon que el CILMA el formen uns 190 membres, entre municipis,  30 
Diputació  i Consells i quan es va presentar a aprovació la modificació va ser aprovada per 31 
unanimitat.  32 
 33 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  34 
CiU a favor 35 
AxLL abstenció  36 
 37 
2.1.6. PRP2014/1822   Aprovar els dos dies festius de l'any 2015 en què e ls establiments 38 
comercials podran romandre oberts.     39 
 40 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 41 
General: 42 
 43 
“Atès que l’article 1.2 c) de la Llei Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de 44 
mesures per a determinades activitats de promoció, estableix que cada ajuntament ha de fixar 45 
dos dies festius en què els establiments comercials podran romandre oberts, a més dels que 46 
establirà la Generalitat de Catalunya, 47 
Atès que l’article 6 de l’Ordre EMO/36/2014,  de 25 de febrer, per la qual s’estableix el calendari 48 
d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2014 i 2015, 49 
estableix que els ajuntaments han de comunicar abans del 28 de febrer de 2015 a la Direcció 50 
General de Comerç l’acord d’aprovació dels dits dos dies festius, 51 
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S’acorda: 1 
Primer.-  Aprovar els següents dos dies festius de l’any 2015 en què els establiments 2 
comercials podran romandre oberts: 3 
3 d’abril de 2015 (Divendres Sant) 4 
15 d’agost de 2015 (Mare de Déu d’agost) 5 
Segon.-  Comunicar aquest acord a la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa 6 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i a la Unió de Botiguers de Llagostera.   7 
Tercer.-  Fer públic aquest acord a través del web municipal.” 8 
 9 
Es produeixen les següents intervencions: 10 
 11 
El Sr. secretari  explica que els dies festius que durant l’any 2015 els establiments comercials 12 
podran romandre oberts seran el dia 3 d’abril, Divendres Sant i el dia 15 d’agost, dia de la Mare 13 
de Déu d’agost.  14 
 15 
El Sr. David Parron  diu que,  igual que ja va manifestar l’any passat, no està d’acord que els 16 
dies festius s’hagi de treballar, ja que són els dies que els treballadors poden gaudir de la 17 
família. 18 
A Llagostera afectarà els dos supermercats grans que hi ha perquè els comerços petits potser 19 
ni obriran.  20 
No obstant això, com que és un tema legal que s’assenyalin aquests dos dies,  i a més  creu 21 
que ja s’ha consultat amb la Unió de Botiguers, el seu vot serà l’abstenció.  22 
 23 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  24 
CiU a favor  25 
AxLL abstenció   26 
 27 
2.1.7. PRP2014/1814   Proposta d'aprovació de la versió definitiva del Pl a d'Acció per a 28 
l'Energia Sostenible de Llagostera.     29 
 30 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 31 
General:  32 
 33 
“Antecedents  34 
L’Ajuntament de Llagostera es va adherir al denominat “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per 35 
l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic” per acord del Ple de data 28 de març de 36 
2012 que, entre altres, estableix que les administracions han de prendre el compromís de 37 
reduir les emissions de CO2 en un 20% abans de l’any 2020. 38 
Per aconseguir-ho s'ha redactat un Pla d'acció per a l'energia sostenible (PAES); es tracta d’un 39 
document d’intencions per dur a terme actuacions diverses amb un denominador comú: l’estalvi 40 
energètic i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, que ha de ser 41 
aprovat per l'ajuntament. 42 
El PAES especifica de quina manera es pretén aconseguir aquestes fites i quantifica l'objectiu 43 
d'estalvi d'emissions. 44 
La Diputació de Girona, com a Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines, 45 
té com a funció encomanada pel Joint Research Center de la CE, la validació tècnica dels 46 
PAES abans d'enviar-los a l'Oficina del Pacte a Brussel·les (Covenant Of Mayors Office).  47 
En data 30 de gener de 2013 aquest ajuntament, va acordar per Ple l’aprovació i presentació 48 
del PAES, redactat per l’equip redactor contractat (Consell Comarcal del Gironès) i revisat pel 49 
personal tècnic municipal, havent realitzat abans un procés de participació per a la redacció del 50 
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PAES amb la realització d’un taller de participació ciutadana en data 10 de desembre de 2012, i 1 
un període de recollida d’aportacions del 18 de desembre de 2012 al 13 de gener de 2013. 2 
En data 5 d’abril de 2013 la Diputació de Girona comunica a aquest ajuntament que existeixen 3 
errors en els càlculs d’emissions totals de CO2 del 2005, que afecta, entre altres, al PAES de 4 
Llagostera i que procediran a reenviar el document a l’equip redactor (Consell comarcal del 5 
Gironès) per a la rectificació dels càlculs. 6 
En data 17 de novembre de 2014 la Diputació de Girona notifica que ha rebut el PAES definitiu 7 
de Llagostera havent estat rectificats els càlculs erronis per part de l’equip redactor, i comunica 8 
que l’equip tècnic de la diputació de Girona i del CILMA constaten que el document s’adequa a 9 
la Metodologia per a l’elaboració dels PAES a les comarques gironines. 10 
Amb aquests antecedents i havent estat revisat el document PAES definitiu pel personal tècnic 11 
d’aquest ajuntament.  12 
S’acorda: 13 
Primer.- Aprovar la versió definitiva del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) de 14 
Llagostera, redactat seguint la metodologia de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial 15 
del Pacte a les Comarques Gironines. 16 
Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Girona en pdf i per correu electrònic a 17 
medi.ambient@ddgi.cat per a que validi el PAES i en doni trasllat a la Convenant Of Mayors 18 
Office.” 19 
 20 
Es produeixen les següents intervencions: 21 
 22 
El Sr. Xavier Vilella  pren la paraula i diu que l’any 2012 aquest Ajuntament es va adherir al 23 
Pacte d’Alcaldes i assumia el compromís de reduir un 20% les emissions de CO2 fins al 2020.  24 
Per poder fer tot això, el Consell Comarcal va redactar el PAES que es va trametre a la 25 
Diputació i posteriorment a Europa per demanar subvencions. 26 
El que es porta avui a aprovació és la versió definitiva del PAES,  després d’haver-s’hi fet unes 27 
petites modificacions per part de l’equip redactor del projecte, en relació a uns errors de càlcul 28 
de les emissions de CO2.  29 
 30 
El Sr. David Parron diu que el més important no és el que s’ha rectificat de les emissions 31 
calculades erròniament, sinó que també s’ha modificat el pla d’inversions a curt, a mig i a llarg 32 
termini. 33 
El que lamenten és que aquest PAES sigui simplement una declaració d’intencions i creu que 34 
s’hauria d’autoimposar que no fos així,  aplicar-ho i seguir el més acuradament possible el pla 35 
d’inversions.  36 
En el Ple del mes passat es va aprovar el pressupost municipal i no hi havia cap partida 37 
destinada a les accions que es podrien desenvolupar en relació a aquest tema.  38 
Aquest Pla respecte a l’anterior augmenta en un 16%. Hi ha tota una sèrie d’inversions que 39 
eren a curt termini i que algunes s’han fet i d’altres no. D’altres que eren a mig termini,  entre 40 
2013 i 2015,  i que tenen un cert cost no se n’ha pressupostat cap. També n’hi ha d’altres que 41 
no tenen cap cost i tampoc s’han fet. 42 
Sí que s’han fet campanyes de sensibilització per estalviar energia,  per fomentar el 43 
compostatge casolà, però queda molta feina per fer, per tant el seu vot serà l’abstenció.  44 
 45 
El Sr. Xavier Vilella  diu que de 57 accions que té per fer el PAES, 8 ja s’han finalitzat, 4 que 46 
són contínues i es fan cada any, 13 que estan parcialment fetes i 1 que s’ha desestimat per 47 
l’elevat cost que té. Pendents en queden 31,  que representa un 54% del total i tant de bo que 48 
tots els plans seguissin el ritme d’aquest, encara que sempre es pot fer més.  49 
 50 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  51 
CiU a favor 52 
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AxLL abstenció  1 
 2 
2.1.8. PRP2014/1854   Moció d'AxLL demanant a la Generalitat de Catalunya  el 3 
compliment de la legislació en relació al finançame nt de les llars d'infants municipals.     4 
 5 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 6 
General:  7 
 8 
“Atès que l’Estatut de Catalunya, en el seu article 131.2 estableix la competència exclusiva en 9 
educació infantil a la Generalitat de Catalunya. 10 
Atès que la Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, estipula en el seu article 11 
198.2: 12 
“Als efectes del que estableix l’article 56.5, i preferentment per a satisfer les necessitats 13 
d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals, 14 
d’acord amb la programació i els requisits que s’hagin establert prèviament, el Departament ha 15 
de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a 16 
tres anys en llars d’infants de titularitat municipal.” 17 
Atès que en el Projecte de Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015 s’ha 18 
eliminat la partida destinada al finançament de les llars d’infants de titularitat municipal, en 19 
contra del que determina la Llei d’Educació de Catalunya. 20 
Atès que des de l’any 2011 la Generalitat de Catalunya ha estat incomplint les seves 21 
obligacions i acords amb les entitats municipalistes en relació al finançament de les llars 22 
d’infants municipals, primer reduint de forma unilateral i sense cap negociació l’aportació per 23 
alumnes fins deixar-la a zero, i ara ja eliminant la partida dels pressupostos. 24 
Atès que l’acord entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les 25 
Diputacions per tal que aquestes assumeixin part del finançament de les llars d’infants de 26 
titularitat municipal, que li pertoca a la Generalitat, significa la total desinhibició de les seves 27 
responsabilitats, en traspassar  tot el finançament d’aquestes a fons municipals, i per tant 28 
l’incompliment de l’article 198.2 de la Llei d’Educació de Catalunya per part del Departament 29 
d’Ensenyament. 30 
Atès que aquest mateix acord significarà per als ajuntaments una pèrdua neta d’ingressos ja 31 
que els recursos que destini la Diputació al sosteniment de les llars d’infants els haurà de 32 
disminuir dels recursos disponibles per al finançament d’altres serveis o inversions municipals. 33 
S’acorda: 34 
Primer.- Reprovar la consellera d’Ensenyament, Sra. Irene Rigau, per l’actitud continuada i pel 35 
que fa al menyspreu reiterat vers la política educativa i el marc competencial de la LEC i els 36 
acords signats amb les entitats municipalistes pel sosteniment de les llars d’infants.  37 
Segon.-  Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui en el pressupost del 38 
Departament d’Ensenyament per a l’any 2015 una partida específica i amb la suficient dotació 39 
econòmica per fer front al finançament de les llars d’infants de titularitat municipal, tal i com 40 
estipula la Llei d’Educació de Catalunya d’acord amb les competències exclusives atribuïdes a 41 
la Generalitat de Catalunya en educació infantil en l’Estatut de Catalunya, tot garantint la 42 
participació acordada per la Generalitat i la representació del món local (ACM i FMC), i 43 
recuperar com a mínim el finançament del 2010. 44 
Tercer.-  Demanar al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords amb les entitats 45 
municipalistes per al finançament de les llars d’infants de titularitat municipal incomplerts des de 46 
l’any 2011. 47 
Quart.-  Demanar al Departament d’Ensenyament el pagament de les quantitats ja justificades i 48 
acceptades, relatives al finançament de les llars d’infants de titularitat municipal. 49 
Cinquè.-  Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 50 
Departament d’Ensenyament, als Grups del Parlament de Catalunya, al Consell Escolar 51 
Municipal de Llagostera i a l’AFA de les llar d’infants el Carrilet i el Niu.”  52 
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 1 
Es produeixen les següents intervencions: 2 
 3 
El Sr. David Parron  pren la paraula i explica que la moció el que vol és demanar a la 4 
Generalitat que assumeixi els compromisos de subvencionar el que diu la llei d’Educació,  que 5 
és que el Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de 6 
places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal. Des de l’any 7 
2011 no està donant compliment a això.  8 
L’anualitat 2012-2013 la Generalitat ja no ho va assumir i va traspassar el deute a la Diputació. 9 
Per tant, com ha dit abans,  es reclama que la Generalitat assumeixi les seves obligacions i que 10 
les Diputacions deixin d’apagar tots els focs de la Generalitat i destinin els seus recursos a 11 
altres coses municipals i no finançar el que no els pertoca. 12 
Part del que les Diputacions haurien de destinar al PUOSC 2014-2015 ho destinaran a finançar 13 
les llars d’infants municipals, pràcticament 34.000.000 d’euros. 14 
També es demana a la Generalitat  que en el pressupost del 2015 s’habiliti una partida per fer 15 
front a aquesta despesa de les llars d’infants.  16 
A continuació passa a llegir textualment els acords que figuren al text de la moció.  17 
 18 
El Sr. Ramon Soler  manifesta que vertaderament quan es llegeix el títol de la moció sembla 19 
que està bé demanar a la Generalitat el compliment de la legislació en relació al finançament 20 
de les llars d’infants municipals, però quan s’arriba al primer punt el que hi figura és “reprovar la 21 
consellera d’Ensenyament.......” d’entrada sobta i més quan el Tribunal Superior de Justícia de 22 
Catalunya ha admès a tràmit una querella criminal contra aquesta consellera que avui es 23 
pretén reprovar aquí per haver fet una cosa delictiva i tant penal com deixar votar la gent. 24 
La moció posa que des de l’any 2011 la Generalitat ha deixat de complir les seves obligacions, 25 
però a Llagostera ve de més enllà. Si anem a l’any 2009 ja va començar a incomplir amb les 26 
llars d’infants i deixa de subvencionar la quantia corresponent a 93 alumnes de Llagostera que 27 
representen uns 72.000 euros i ha buscat una moció d’Iniciativa demanant la reprovació del 28 
conseller Maragall, però no l’ha trobat i està convençut que devia ser un descuit i que no tenia 29 
res a veure amb el fet que el portaveu del grup d’Iniciativa fos diputat al Parlament de 30 
Catalunya.  31 
L’any 2010 hi havia una llei d’obligat compliment, coneguda com a Pla de Barris,  que deia que 32 
també s’havia de finançar i s’havien de posar 100.000.000 d’euros en uns pressupostos que el 33 
portaveu d’Iniciativa va votar com a parlamentari i resulta que només hi havia 49.000.000 34 
d’euros.  35 
Motius per reprovar segurament n’hi havia més abans que ara. 36 
Hi ha visions diferents, però el que no s’ha de fer és dir mentides i dir que la Diputació deixa de 37 
fer el PUOSC per pagar les llars d’infants o que la Diputació deixa de donar diners als 38 
ajuntaments, o dir que la Diputació es fa càrrec d’unes depeses que no són pròpies per pagar 39 
el deute de les llars d’infants, entre d’altres coses perquè està sota l’atentíssima mirada del 40 
ministre Montoro.  41 
La llei LRSAL reconeix que en els casos en què hi hagi serveis municipals que l’ajuntament no 42 
se’n pugui fer càrrec ho haurà de fer la Diputació. Per tant, el que està fent es complir amb la 43 
seva obligació i gràcies a això,  en comptes de trigar tres anys a cobrar, com és el cas de l’últim 44 
pressupost del tripartit, en aquests moments s’està al dia, gràcies que les Diputacions s’han fet 45 
càrrec del deute. 46 
Hi ha dues opcions, una és anar reprovant tothom per no cobrar mai res i l’altra trobar una 47 
manera pràctica per poder obrir una llar d’infants i donar un servei de qualitat. 48 
Al final, l’Ajuntament de Llagostera el que vol és cobrar una subvenció que se li deu. 49 
Els pressupostos de la Generalitat pel 2015, a dia d’avui necessiten 4.000.000 d’euros per 50 
tancar-se i imaginem-nos si anem afegint cartes als Reis.  51 
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Arriba la campanya electoral i està molt bé presentar mocions tipus que fa Iniciativa, però 1 
demana ser una mica més seriosos i no reclamar una cosa que la Diputació ja ha pagat i a 2 
sobre reprovar la consellera.  3 
La Generalitat ha de fer invents molts estranys per pagar els deutes, però potser no hauria de 4 
ser així si els que ara estan donant lliçons no s’haguessin gastat en el seu dia el que tenien i el 5 
de tres generacions més.  6 
 7 
El Sr. David Parron  respon que cada dia queda més sorprès del Sr. Soler, que és un 8 
especialista a tirar pilotes fora i li sembla d’una demagògia digna d’estudi dir que tenen molta 9 
cara per presentar aquesta moció i barrejar temes que no tenen res a veure creu que té poca 10 
seriositat. 11 
Aquesta moció es va presentar la setmana passada quan encara no se sabia res de la 12 
imputació de la consellera Rigau.  13 
Si l’any 2009 hi havia coses pendents de cobrar, ell no diu pas que no, que si el grup 14 
d’Iniciativa no va presentar cap moció, perfecte, però l’estan presentant ara i estan parlant del 15 
que passa ara. Segurament que CiU tampoc la va presentar. 16 
Notícia de la sala de premsa de la Generalitat de Catalunya: “El Govern acorda destinar a les 17 
escoles bressol els recursos del PUOSC 2014-2015 inicialment previstos per obra nova”.   18 
L’obra del carrer Ganix no es pot incloure en el PUOSC, perquè segons es va dir en el Ple 19 
passat, estava aturat.  20 
I sobre els 4.000.000.000 d’euros que li falten a la Generalitat per cobrir el pressupost del 2015, 21 
ha de dir que el pressupost fixa les prioritats del govern. 22 
Si és que no volen que s’aprovi la moció perquè al primer punt hi consta “reprovar la consellera 23 
d’Ensenyament.....” estaria d’acord que es tragués i que s’aprovi amb la resta dels punts.  24 
 25 
El Sr. Ramon Soler  li respon que ni varen reprovar el conseller Nadal pel fet que s’incomplís 26 
flagrantment el Pla de Barris ni el conseller Maragall que va venir a Llagostera a inaugurar una 27 
llar d’infants i un any després va dir que 93 alumnes que hi havien assistit no varen existir fins 28 
el mes de juny. L’única cosa que es va fer va ser fer un acord de Ple per queixar-nos, però 29 
sense reprovar ningú, entre d’altres coses perquè si t’has d’entendre amb algú,  és el pitjor que 30 
es pot fer.  31 
El pressupost de la Diputació d’aquest any  ha augmentat molt en recursos per als ajuntaments 32 
i també incloïa una partida important destinada a les llars d’infants, que afortunadament 33 
l’Ajuntament ja n’ha cobrat la meitat i l’altra meitat es cobrarà a principis d’any.  34 
Per acabar, diu que la moció demana que es financiï una cosa que ja ho està i si més endavant 35 
la Generalitat recupera la seva activitat financera, les Diputacions deixaran de pagar això i 36 
pagaran altres coses, per tant el vot de l’equip de govern serà contrari.  37 
 38 
Es denega per majoria absoluta amb la següent votac ió:  39 
CiU en contra 40 
AxLL a favor   41 
 42 
3. Control i gestió municipal.  43 
 44 
3.1 Donar compte de contractacions de personal.  45 
 46 
El Sr. secretari  dóna compte de la següent contractació de personal:  47 
Junta de Govern Local 18/12/2014: Contractar per urgència, el Sr. Juan Luís Calderón 48 
Ramírez,  com a oficial 2a de la brigada municipal, amb una dedicació horària de 37,5 hores 49 
setmanals,  amb efectes del dia 1 de gener de 2015 fins a la cobertura definitiva de la plaça. 50 
 51 
3.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia.  52 
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 1 
El Sr. secretari  dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van des de la número 1323 a 2 
la 1417/2014. 3 
 4 
3.3 Informes d’Alcaldia.  5 
 6 
El Sr. alcalde  informa dels següents temes:  7 
-Segons una reunió tinguda, les obres de la carretera començaran  el proper dia 12 de gener, 8 
encara que la data no està acabada de tancar perquè falten lligar alguns temes.  9 
Properament es farà una reunió amb els veïns i és penjarà informació a la pàgina web 10 
municipal. 11 
S’han de fer dos col·lectors, un a cada punta de la carretera, que no afectarà en res el dia a dia 12 
de la gent que hi viu. També informa que s’estan estudiant i plantejant les mesures dissuasives 13 
pel que fa referència als aparcaments, a la circulació i als negocis que hi ha en aquesta zona 14 
perquè l’afectació sigui mínima.  15 
- Va rebre una invitació de la Universitat Autònoma de Barcelona per anar a recollir el segell de 16 
Infoparticipa de l’any 2014,  que precisament és un premi a la qualitat i a la transparència de la 17 
comunicació pública local. 18 
L’any passat,  eren 40 ajuntaments i aquest any ja en són 77 els que han estat guardonats. 19 
Llagostera està al 98% de transparència, n’hi ha d’altres que tenen el 100%, la majoria  20 
municipis grans i es continuarà treballant fins arribar al màxim del 100%.  21 
Dels ajuntaments de la província de Girona,  Llagostera és el que té la puntuació més alta.  22 
Vol agrair a la persona encarregada de gestionar la pàgina web municipal, perquè sense la 23 
seva aportació hagués estat molt difícil arribar fins on s’ha arribat. 24 
Està molt orgullós d’aquest distintiu, perquè significa que la comunicació pública local és 25 
transparent. Ja s’està treballant per adaptar aquesta pàgina web a la nova llei de  26 
transparència.   27 
Anar a recollir aquests premis sempre va bé perquè sempre et trobes amb persones 28 
responsables de diferents àrees o conselleries de la Generalitat. Ha de demanar hora per 29 
parlar amb el director general de Governació i quan truqui els ha d’avançar que ja havien parlat. 30 
El tema seran  els deutes pendents de cobrar de la Generalitat.  31 
Igualment ha fet gestions amb el Sr. Carles Sala, secretari general d’Habitatge, responsable del 32 
Pla de Barris,  per veure quines planificacions tenen per pagar el que deuen.  33 
 34 
3.4 Precs i preguntes.  35 
 36 
El Sr. David Parron  formula els següents precs i preguntes: 37 
-Parlant amb veïns de la urbanització Llagostera Residencial, li varen manifestar queixes en 38 
relació que  la màquina de neteja viària no passa amb prou assiduïtat a netejar els carrers i que 39 
les zones verdes estaven una mica descuidades perquè no s’hi feia suficient manteniment.  40 
-En relació a diversos decrets que ha vist,  on l’Ajuntament ha de pagar indemnitzacions per 41 
danys causats per la màquina desbrossadora que fa saltar pedres i trenquen vidres dels 42 
vehicles aparcats, demana si no seria millor posar-hi rètols indicatius de prohibit aparcar. 43 
-En relació a l’enllumenat nadalenc, pregunta si és necessari que estigui encès tota la nit, ja 44 
que representaria un estalvi energètic important.   45 
-Sobre la reparació del rellotge del campanar, que ha costat 4.000 euros, considera que 46 
aquesta despesa no l’havia d’assumir l’Ajuntament o,  com a mínim,  no totalment.  47 
Pregunta si hi ha alguna contraprestació per part del Bisbat, de l’Església o de qui sigui, ja que 48 
si estan exempts de pagar impostos, com a mínim que es facin càrrec de pagar aquesta 49 
reparació, per molt que sigui un signe emblemàtic de Llagostera.  50 
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-En relació a la casa del carrer Santiago Rusiñol nº 8, que l’Ajuntament el passat mes de juliol 1 
va fer un requeriment al propietari perquè adoptés mesures de condicionament, pel seu estat 2 
deteriorat, demana com està el tema.  3 
 4 
El Sr. alcalde , en relació a la neteja viària de la urbanització Llagostera Residencial, diu que ja 5 
ho controlarà, però que en principi s’ha de complir amb els paràmetres marcats en 6 
l’organigrama.  7 
 8 
El Sr. Carles Serrat afegeix que precisament en aquests moments es compleixen les 9 
expectatives marcades pel que fa a la periodicitat i al servei que dóna la maquina d’escombrar i 10 
que la gent del poble ho nota. 11 
Cada setmana fa una volta per la urbanització i la veritat és que està millor. 12 
 13 
El Sr. alcalde ,  pel que fa al manteniment de les zones verdes, diu que hi va haver problemes 14 
amb l’empresa concessionària de la seva gestió, però teòricament ara ja hauria d’estar resolt. 15 
De totes maneres ja ho comprovarà.  16 
Sobre el problema que hi ha sempre amb la màquina desbrossadora que fa saltar pedres i 17 
aquestes impacten contra els vehicles aparcats, ha de dir que en principi s’hi posa una xarxa 18 
verda perquè no la puguin traspassar.  19 
 20 
El Sr. Carles Serrat  diu que s’hi posen senyals perquè no s’aparqui i a més s’hi posa la 21 
protecció de la xarxa, o sigui que els treballs es fan bé, però sempre pot saltar alguna pedra, de 22 
totes maneres l’Ajuntament ja té una assegurança per cobrir qualsevol desperfecte que es 23 
produeixi.  24 
 25 
El Sr. alcalde , en relació a les hores de funcionament de l’enllumenat de Nadal, diu que 26 
funciona de la mateixa manera que l’enllumenat públic, però que ja preguntarà de quina 27 
manera es podria canviar perquè funcionés menys hores. 28 
Pel que fa a la reparació del rellotge del campanar, ha de dir que aquest rellotge es va posar en 29 
el seu dia per donar servei al poble i va ser l’Ajuntament que el va posar, prova d’això és que 30 
estava connectat a una sirena que avisava la població i fins i tot l’agutzil municipal cada dia 31 
anava a donar-li corda. 32 
Si la màquina del rellotge vell està exposada al museu municipal,  és una altra prova que és 33 
municipal.  34 
Aquest rellotge fa més servei del que la gent creu, atès que durant el temps que ha estat 35 
avariat per la caiguda d’un llamp, moltíssim vilatans han reclamat tornar a sentir tocar les 36 
campanades. 37 
Sobre la casa en mal estat del carrer Santiago Rusiñol, ja s’han fet requeriments,  igual que 38 
altres edificis que estan en les mateixes condicions al poble. A més ha parlat diverses vegades 39 
amb els serveis tècnics municipals per mirar si es poden adoptar altres mesures per garantir la 40 
seguretat d’aquestes construccions. 41 
 42 
I no havent-hi més temes per tractar, desitjant l’alcalde unes bones festes a tothom,  a un quart 43 
i cinc minuts de dotze de la nit s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que és 44 
signada pel Sr. alcalde  amb mi el secretari, que ho certifico. 45 
 46 


