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Exp. Gen: 2014/1401 
02.03.37 

 
ACTA NÚM.: PLE2014/11 DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL P LE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLAGOSTERA REALITZADA EL DIA 29 D' OCTUBRE DE 2014 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-nou d' octubre 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,  Xavier Vilella Bayé, Anna Hereu Masó, Sergi Miquel Valentí, Pilar 
Aliu Bou, Olga González Gómez, Àlex Puig Mayol i David Parron Ojeda.  
Excusen la seva absència els regidors Srs. Jesús Malagón Granados i Carles Serrat Tur.  
Actua de secretari el Sr. Norbert Bes Ginesta.  
 
Actes pendents d’aprovar 
 
1.1. PLE2014/9 extraordinària 24/09/2014. 
S’aprova per unanimitat.  
 
1.2. PLE2014/10 ordinària 24/09/2014. 
S’aprova per unanimitat amb les esmenes presentades pel grup d’AxLl que ja s’han incorporat 
a l’acta.  
 
2. Propostes  
 
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries  
 
2.1.1. PRP2014/1605   Aprovar les ordenances fiscals per a l'any 2015.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
 
“Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
a l’aprovació i la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
Atès que en el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals s’hauran d’aprovar 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició.  
En concret, l’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran 
com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, i les 
dates d’aprovació i d’inici de l’aplicació. 
Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La publicació dels textos actualitzats de les 
Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar acompliment al que estableix 
l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que han de complir la 
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. En aquest sentit, les modificacions introduïdes als 
textos de les Ordenances fiscals municipals obeeixen, a l’acompliment de les previsions 
normatives esmentades anteriorment. 
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l'article 25 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les tarifes. 
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Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d'activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l'import de la recaptació 
estimada no excedeix, en conjunt, del cost previsible del servei o l’activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l'article 24.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
Vista la memòria de l’Alcaldia i els informes de la Secretaria i la Intervenció, 
S’acorda: 
Primer  .- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, el text de les quals figura a l’annex 
d’aquest dictamen: 
• Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 
• Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
• Ordenança fiscal número 4, impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana. 
• Ordenança fiscal número 5, taxa per expedició de documents administratius. 
• Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries. 
• Ordenança fiscal número 21, taxa per expedició de llicències urbanístiques. 
Segon .- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Test refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
Tercer .- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, i també el text íntegre de les 
Ordenances modificades.”  
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
El Sr. Ramon Soler  pren la paraula i diu que les ordenances municipals de l’any 2015 
continuaran en la mateixa línia que els darrers anys, és a dir,  per un costat es mantindrà tenir 
un nivell d’ingressos per fer front a les despeses bàsiques municipals  i per l’altra banda acotar 
la càrrega fiscal, atès que la gent ho està passant malament.  
L’any passat es va demanar i es va concedir una rebaixa dels valors cadastrals d’un 20%, 
aquest any s’ha tornat a demanar i també s’ha dit que sí, amb una rebaixa del 22%, això vol dir 
que el  valor cadastral dels immobles de Llagostera,  que va ser revisat en el moment més alt 
de la bombolla immobiliària,  s’està acostant al que ha de ser.  
Això tindrà un impacte positiu en altres impostos com l’IRPF, el patrimoni, les successions, les 
donacions...etc.   
Quina aplicació pràctica té això en les tarifes de l’IBI? Les tarifes es modifiquen amb la voluntat 
que no hi hagi un increment important. 
Pel que fa a l’IBI d’urbana,  es fixaria la tarifa en el 0,59 i a la pràctica vol dir que el 95% dels 
immobles de Llagostera es quedaran igual o la quota baixarà respecte a l’any anterior.   
Concretament a 2.963 habitatges els baixarà un 2% l’import, a 2.996 un 1%, 302 quedaran 
igual i 154 tindran un increment que no superarà el 2%.        
Aquestes diferències vénen donades  perquè la revisió cadastral altera els valors de cada 
immoble en funció de la seva situació,  any de construcció, qualitat, metres...etc i,  per tant,  és 
impossible que sigui igual per a tothom.  
Malgrat tot, prop del 95% dels immobles reduiran la seva quota de l’IBI en el rebut de l’any 
2015.   
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Els rebuts d’urbana es  reduiran un 1,45%  de promig global i els de rústica un 1,06%. 
El canvi més important d’aquestes ordenances que es porta a aprovació és l’IBI, que és el 
principal ingrés que té l’Ajuntament. 
Els ingressos per aquest concepte es mantindran igual que l’any anterior perquè hi ha hagut 
noves incorporacions. 
Per tant, creu que és una bona notícia per a la gent del poble perquè s’incentiva el consum en 
no carregar molt aquest impost.  
Afegeix que s’introdueix una bonificació del 25% en la quota dels habitatges que es lloguin a 
través de l’oficina local, qui establirà els criteris per dir que són de lloguer social, atès que la llei 
ho defineix d’una forma molt genèrica. 
Fins al 31 de març de l’any vinent hi haurà temps per ofertar aquests pisos i donar-ho a 
conèixer als interessats. 
Com ha dit abans, el canvi més important ve per l’IBI,  però també hi ha modificacions puntuals, 
malgrat que els impostos es congelen o es baixen. Amb aquesta política de contenció ja es 
porten tres anys. 
En l’impost de vehicles de tracció mecànica s’arrodoneix l’import. 
En relació a les plusvàlues, s’eliminen unes bonificacions que ja no eren d’aplicació. 
En la taxa d’expedició de documents administratius, s’hi preveu un nou concepte i se’n 
suprimeixen d’altres, però sempre són valors molt petits com fer  fotocòpies i altres tasques  
semblants.   
Els rebuts de la taxa per recollida d’escombraries tampoc puja, es manté igual que l’any passat. 
El missatge i el resum ràpid de les ordenances que avui es plantegen aprovar és que baixa l’IBI 
i  el valor cadastral.  
 
El Sr. Àlex Puig  manifesta que tot el que sigui estalvi per al contribuent ho troba favorable i,  
per tant,  el vot del seu grup serà favorable.  
 
El Sr. David Parron  pren la paraula i diu que primer vol presentar una queixa i és que la 
documentació que tenia al seu abast per preparar la Comissió Informativa General  no és la 
mateixa  que hi ha ara en relació a dos temes. L’un és de la modificació de l’IBI i l’altra  és el de 
la modificació de crèdit.  
Pel que fa a la memòria explicativa que figura a l’expedient, diu que la situació econòmica de la 
Generalitat  no és la millor del món i demana que de cares al Ple del mes vinent,  on suposa 
que es debatran els pressupostos, saber l’estat de comptes, o sigui el deute que té la 
Generalitat amb l’Ajuntament.  
Una altra de les coses que diu la memòria explicativa i que hi està en complet desacord és que 
consta que amb la congelació dels impostos s’intenta col·laborar en la recuperació del poder 
adquisitiu de la ciutadania amb una reducció de la pressió fiscal. 
No està per se a favor de la reducció de la pressió fiscal amb els impostos que gestiona 
l’Ajuntament perquè d’ells depèn el manteniment de la despesa en serveis públics de 
l’administració municipal.  
No s’ha de lluitar contra la pressió fiscal,  sinó que s’ha de lluitar perquè la ciutadania tingui uns 
millors salaris i una millor estabilitat laboral,  que serà el que farà que la gent tingui més poder 
adquisitiu i que l’economia s’activi.  
L’IBI és el principal impost del que es nodreix l’Ajuntament i és injust perquè grava el bé en sí 
però no el patrimoni, però malauradament l’Ajuntament no hi pot fer res.  
A continuació passa a valorar la modificació de les ordenances que avui es porta a aprovació.  
Comença per la modificació de l’IBI, que no  té res en contra de l’actualització que s’ha fet. 
Però quan es parla de la bonificació del 25% en els  habitatges de lloguer social,  creu que 
hauria d’aplicar-se als que ja estan llogats i no només pel sol fet d’estar incorporats a la borsa 
de lloguer, perquè pot comportar una picaresca i posa l’exemple que un habitatge de 300 m2. 
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es llogui a través de la borsa per uns 1.000 euros, arrodonint, això voldria dir que ja tindria dret 
a la bonificació i creu que aquests tipus d’habitatges no poden tenir la reducció del 25%.  
Una altra cosa que tampoc els agrada és que hagi de ser l’oficina de l’habitatge qui estableixi 
els criteris, ja que també s’haurien d’aplicar criteris polítics. 
Una altra cosa que tampoc hi estan d’acord és que el termini per sol·licitar aquesta bonificació  
del 25% acabi el 31 de març i creu que s’hauria de donar l’oportunitat a més gent que vulgui 
posar el pis de lloguer, per exemple, el mes de setembre. 
En relació a les plusvàlues,  no tenen res a dir.  El  mes d’abril d’aquest any varen presentar 
una moció perquè s’eximís del seu pagament les persones que haguessin patit una execució 
hipotecària,  que no va ser aprovada, però en els propers pressupostos municipals els 
agradaria veure una línia de subvencions destinada a esmenar-ho.  
Per la resta d’ordenances que s’han portat a modificació,   no tenen res a comentar, però torna 
a dir,  com ha fet en anteriors anys,  que s’hauria d’incloure una tarifació social a l’hora de fer 
servir els equipaments esportius o les llars d’infants.  
Per tot l’exposat, el vot seu l’abstenció.  
 
El Sr. Ramon  Soler  manifesta que agraeix al grup municipal d’ERC el seu vot favorable i 
també l’abstenció del grup d’AxLL,  perquè al cap i a la fi vol dir que el que es planteja no és tan 
dolent.  
Sobre el que s’ha dit de millorar les condicions laborals dels veïns de Llagostera,  no depèn de 
l’Ajuntament,  encara que s’ofereixin cursos de formació, però l’IBI com la resta de taxes sí que 
en depenen i demana propostes sobre la forma de fer bonificacions a tots els grups polítics per 
estudiar-les i,  si s’escau,  portar-les a la pràctica.  
Hi ha una oficina d’habitatge oberta que se li ha de donar un marge de confiança perquè està 
fent una molt bona feina i funciona i en base als seus criteris tècnics marcaran els paràmetres 
pels quals s’han de regir per acollir quins seran els habitatges de lloguer social.  
La voluntat de l’equip de govern no és premiar els rics,  sinó facilitar a la gent que té habitatges 
tancats que els posin en lloguer a l’oficina d’habitatge i que es puguin acollir a les bonificacions 
de l’Ajuntament.  
Establir un criteri únic és molt complicat perquè cada casa és un món i una que faci 20 anys 
que s’ha construït no pot tenir el mateix preu que una acabada de construir,  encara que tingui 
els mateixos metres o bé que estigui ubicada en una diferent  zona del població.   
En temes d’habitatge hi ha una comissió de treball que és perfectament útil. 
Si passat un determinat temps els habitatges no es lloguen s’haurà de posar un peatge o no 
poder gaudir de la bonificació.  
En el proper ple dels pressupostos, es veurà com l’IBI no baixa i el que és evident és que als 
ciutadans els costa molt pagar els impostos. Aquest any en aquest impost s’han hagut de donar 
moltes facilitats a la gent, com cada any. 
Per acabar, insisteix que la voluntat és no incrementar la pressió fiscal i mantenir un cert 
equilibri amb els ingressos que permetin mantenir la despesa municipal i intentar contribuir que 
la gen del poble pugui viure una mica millor.  
 
El Sr. David Parron  diu que en els temps que corren també està d’acord a no pujar la pressió 
fiscal, el que ha dit és que s’ha de mantenir una pressió fiscal suficient per mantenir els serveis 
que es donen des de l’Ajuntament,  que és el que s’espera de l’administració que s’han de 
mantenir amb la pressió fiscal que toqui.               
Tornant al tema de la bonificació dels habitatges, ell diu que també s’han de basar en els 
criteris polítics apart dels tècnics.  
Des que el seu grup va presentar la moció que es va denegar no s’ha parlat més d’aquest tema 
i des del mes de maig no s’ha reunit la comissió d’habitatge.  
Ja per acabar, diu que voten abstenció perquè voten tot un pack d’ordenances, si només 
haguessin votat la que afecta l’IBI haurien votat en contra. 
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El Sr. Ramon Soler  demana al Sr. Parron quin és el valor de mercat dels pisos de Llagostera 
que ho desconeix igual que ell mateix, motiu pel qual és criteri de l’oficina d’habitatge fixar 
aquests valors. 
El que estem discutint entrarà en vigor l’any 2015 i fins al mes de març que acaba el termini hi 
ha uns quants mesos per aclarir quins criteris es faran servir.   
Tot plegat no deixa de ser l’inici d’una política per fomentar el lloguer de pisos buits i si es pot 
fer és perquè hi ha una oficina d’habitatge que ha tramitat més de 137 ajudes  al llarg de l’any,  
que sí  que tenen efecte directe sobre la gent.              
Que s’acusi l’equip de govern de tenir certa passivitat amb aquesta tema particular, com a 
mínim, ho troba lleig, perquè els fets demostren que la política d’habitatge  ha estat activa.  
    
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  
CiU i ERC sí  
AxLl abstenció 
  
2.1.2. PRP2014/1603   Aprovar modificació de crèdit 7/2014 del Pressupost  Municipal.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:  
 
“Atès que l’administrativa del Patronat municipal Residència J. Baulida des del mes de juliol fins 
al desembre 2014 està substituint el permís de maternitat de l’administrativa de l’Ajuntament 
que dóna suport a Intervenció, l’Ajuntament ha de transferir al Patronat municipal Residència J. 
Baulida el cost salarial d’aquesta substitució. 
Atès que el Ple, en sessió del dia 24/09/2014, va encarregar a SUMAR la redacció dels plecs 
de condicions tècniques i econòmiques per a la construcció d’una residència per a gent gran a 
Llagostera, és necessari suplementar el crèdit a plànols i projectes tècnics, donat que ja s’està 
desenvolupant l’encàrrec de gestió dins aquest exercici.   
Atès l’increment en el pressupost d’execució de les obres d’adequació del mirador de la torre 
de la presó, a causa de l’acord de la Comissió Territorial del Patrimoni cultural del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ha posat com a condició que es mantinguin part 
de les voltes existents, la qual cosa suposa la modificació del projecte.  
Atès que en la reforma dels lavabos del Casino s’ha hagut de fer la coberta nova, degut al seu 
mal estat i així garantir la seguretat, cosa que suposa un increment sobre el pressupost previst. 
Atès que la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, limita la 
destinació que es pot donar als superàvits pressupostaris i la Disposició addicional sisena 
d’aquesta Llei fa una regulació específica pel present exercici 2014 que ha estat 
desenvolupada per la Disposició addicional 16a. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, on es preveu que el superàvit pugui finançar 
inversions financerament sostenibles i que estiguin en els grups de programes recollits a 
l’annex I de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre.  
De conformitat amb l’article 177 i 181 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb l’article 5 de les Bases 
d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2014. 
D’acord amb l’article 36 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, els crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit es podran finançar indistintament amb els següents recursos: 

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

vigent. 
D’acord amb l’article 43.a) del Reial Decret 500/1990, podran generar crèdit els compromisos 
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ferms d’aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, juntament amb l’Ajuntament, 
despeses de la competència local. 
Vista la memòria de l’Alcaldia que justifica la necessitat d’aprovar la modificació de crèdit, de 
forma urgent. 
Vist l’informe emès per la Interventora accidental. 
S’acorda: 
Primer.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3-CE 7/2014 del 
pressupost municipal de l’exercici 2014, que inclou les següents variacions:  

AJUNTAMENT 
 
Crèdits extraordinaris 

08.312.41100 Aportació Patronat Residència J.Baulida 6.550,00 € 
Suplements de crèdit 

02.151.62700 Plànols i projectes tècnics 60.000,00 € 
05.336.61900 Adequació mirador torre de la presó 10.000,00 € 
05.336.62200 Millores teatre Casino 20.000,00 € 
 TOTAL altes en aplicacions de despeses 96.550,00 € 
 
Procedència dels fons: 
Baixa aplicacions de despeses 

01.920.13000 Retribucions personal laboral fix 6.550,00 € 
 TOTAL baixes despeses 6.550,00 € 
Romanent líquid de tresoreria  

87000 Romanent tresoreria despeses generals 90.000,00 € 
 TOTAL altes en aplicacions d’ingressos 90.000,00 € 
 
Segon.-  Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci en 
el BOP i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i reclamacions. 
Tercer.-  En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense 
necessitat de nou acord.” 
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
El Sr. Ramon Soler  diu que es fa una aportació de 6.550 euros a la Residència Josep Baulida i 
la resta són suplements de crèdit en plànols i projectes tècnics i en dues inversions,  que són 
l’adequació del mirador de la torre de la presó i les millores del teatre del Casino. 
El finançament prové de retribucions de personal laboral fix i de romanents de tresoreria.  
Els increments es produeixen per les obres de la torre de la presó i perquè la comissió de 
Cultura ha demanat unes modificacions afegides al projecte inicial, encara que l’arquitecte de la 
Diputació hi estava d’acord sense haver de fer cap modificació.  
En el cas de les millores dels lavabos del Casino,  que serviran també per al teatre i que es 
convertiran en els únics de públics al centre del poble,  va sortir un problema i el teulat es va 
haver de fer de nou. 
 
El Sr. Àlex Puig  manifesta que,  en relació al sostre dels lavabos del Casino, vertaderament 
fins que no es va desmuntar el fals sostre no es va veure que el teulat estava tan malament. 
El que no els sembla bé és l’adequació de la torre de la presó com a mirador,  que creu que 
s’hauria pogut fer en un altre moment.  
Per tot l’exposat, el seu vot serà l’abstenció.  
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El Sr. David Parron  diu que,  pel que fa a l’aportació al Patronat de la Residència,  no té res a 
dir-hi i ho troba correcte.  
Però els 60.000 euros de plànols i projectes tècnics no ho acaba d’entendre. En el dictamen 
s’explica que és per l’encàrrec a l’empresa Sumar de l’estudi i l’avantprojecte del nou geriàtric. 
En el conveni signat es diu que a l’inici s’haurà de pagar  el 25% del cost total,  que eren 
52.500 euros,  i pregunta per què la partida se suplementa  en 60.000 euros. 
En relació a les obres de millora del teatre del Casino, que és el nom que se li va donar, però 
que en realitat són els lavabos del Casino, tal i com consta en la proposta de dicatmen d’aquest 
punt,  ha de  fer constar aquestes tres coses: 
1ª.- Que els lavabos sortiran per un import de 80.000 euros, que considera que és una 
barbaritat.     
2ª.- Que no són els únics lavabos que tenen un ús públic de la plaça Catalunya, perquè hi ha 
altres bars, i potser Can Nando o el Swing també demanin una subvenció per arranjar els seus 
lavabos. 
3ª.- Troba bastant escandalós que el Casino no col·labori en res en el cost de les obres perquè,  
apart de la gent del poble, també els utilitzen els clients del propi Casino.  
El seu vot serà l’abstenció, ja que s’aprova tot alhora.  
 
El Sr. Ramon Soler  manifesta que malauradament haurà de fer una mica d’història perquè si 
nó no s’entendrà el que dirà.  
El  que ara s’està fent s’hauria d’haver fet fa anys perquè el conveni de cessió del teatre 
municipal del Casino estipula  que una de les obligacions de l’Ajuntament és fer-hi inversions. 
Una de les últimes inversions va ser fer uns lavabos sense accés per a disminuïts, quan la 
normativa era completament vigent.  
Des del teatre hi ha un accés directe als lavabos del cafè del Casino, que sempre hi ha estat, 
no s’ha fet ara de nou i permetrà a la gent del teatre que ho necessiti que hi pugui accedir.  
Aquests lavabos tenen un ús públic evident i sí que hi ha altres bars a la plaça, però no cap 
com el Casino,  que és una associació sense ànim de lucre i que té un conveni per la cessió del 
teatre i que podrà compartir aquests lavabos, per tant, qui no vulgui veure la diferència és que 
té un problema. 
Aquesta inversió que,  en part està subvencionada, permet solucionar el problema 
d’accessibilitat i, si es fa,  és perquè el Casino no té capacitat econòmica. Per altra banda,   
està destinant recursos a activitats mancomunades amb el propi Ajuntament i llavors no es pot 
dir que no es fa perquè s’incompliria el conveni signat i per manca d’inversió no es podria obrir 
el teatre del Casino. Si algú no  va fer bé  la feina quan tocava, ara resulta que els lavabos no 
compleixen la normativa d’accessibilitat. 
Aquest any s’incorporaran al pressupost les sortides d’emergència.  
Comprèn que es puguin criticar coses, però abans de fer-ho millor seria preguntar-ho. 
Pel que fa a la torre de la presó, ha de dir que aquestes obres estan subvencionades en un 
60% per la Diputació, que està supeditada a la seva execució i que a l’Ajuntament li costarà 
molts pocs diners i és una gran millora per al nucli antic perquè acaba de donar un valor afegit 
al que ja hi havia, que té un retorn econòmic quant a visitants.  
 
El Sr. David Parron  diu que no se l’ha contestat a la pregunta del suplement de crèdit a la 
partida de plànols i projectes tècnics i a la pregunta sobre l’eterna discussió que si els lavabos 
són del teatre o del Casino. 
L’equip de govern interpreta que,  com que aquests lavabos tenen un accés directe al teatre, 
formen part d’aquest i el seu grup interpreta que són del Casino.  
Per altra banda, ja saben que en el conveni que l’Ajuntament té signat amb l’entitat el Casino 
per la cessió del teatre, hi consta que s’ha de fer un manteniment, però el tema és saber de qui 
són aquests lavabos.   
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El Sr. Ramon Soler  respon que si s’haguessin fet bé els lavabos del teatre no s’hauria d’estar 
discutint si cal modificar-los.       
Troba increïble que es pugui discutir la necessitat d’arranjar aquests lavabos, quan els que es 
varen fer fa deu anys no complien la normativa d’accessibilitat i aquesta discussió d’avui ja no 
es faria.                            
Pel que fa a la modificació de la partida sobre plànols i projectes, diu que quan es vol una obra 
s’ha de fer amb partida pressupostària suficient. 
Probablement,  quan es va signar el conveni hi havia partida suficient, però es necessita partida 
per fer front al total de la despesa. Si salta d’exercici s’arrossegarà el deute contret. 
El projecte ronda els 50.000 euros i no serà l’única cosa de projectes i plànols tècnics, sinó que 
sempre s’ha de deixar marge.   
 
El Sr. alcalde,  en relació als lavabos  del Casino, diu que forma part d’un projecte global de 
millores que s’han de fer per adaptar el cine-teatre a les normatives vigents, com sortides 
d’emergència o adaptar els lavabos, ja que amb l’aforament no n’hi ha prou amb els que ara hi 
ha. 
Els lavabos del Casino formen part de tot, ja que de sempre des del cinema es podia anar als 
lavabos del Casino i ara s’hi podrà accedir directament.  
De mica en mica es van fent millores  per adequar-ho a la normativa, per això de cara a l’any 
vinent s’inclourà les portes de sortida d’emergència. 
 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  
CiU sí 
ERC i AxLL abstenció  
 
2.1.3. PRP2014/1604   Aprovar la modificació de crèdit 3/2014 del Patrona t Residència 
Josep Baulida.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
 
“La Direcció de la Residència Josep Baulida informa que es fa necessari realitzar al centre una 
sèrie d’inversions que no es poden demorar perquè fan referència a millores de l’edifici, que no 
es van incloure al pressupost inicial i que l’administrativa d’aquest Patronat està substituint el 
permís per maternitat de l’administrativa de l’Ajuntament que dóna suport a Intervenció. 
Atès el que disposa l’article 177 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), segons el qual es considera 
crèdit extraordinari aquella despesa que no es pugui posposar a un exercici següent i no hi hagi 
partida pressupostària, es procedirà a la incoació d’un expedient de crèdit extraordinari. 
Atès que la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, limita la 
destinació que es pot donar als superàvits pressupostaris i la Disposició addicional sisena 
d’aquesta Llei fa una regulació específica pel present exercici 2014 que ha estat 
desenvolupada per la Disposició addicional 16a. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, on es preveu que el superàvit pugui finançar 
inversions financerament sostenibles i que estiguin en els grups de programes recollits a 
l’annex I de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre.  
Si la inexistència de crèdit es produeix en un organisme autònom, l’expedient haurà de ser 
tramès a l’ens local per a la seva tramitació. 
L’expedient haurà de ser prèviament informat per Intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del 
Ple, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran d’aplicació les 
normes sobre informació, reclamacions i publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 
169 TRLRHL. 
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Atès que els articles 35 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 
el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, en matèria de pressupostos, estableix el procediment i es pronuncia en el mateix sentit. 
Vist que la Junta del Patronat Municipal Residència Josep Baulida, en sessió de data 1 
d’octubre de 2014, va aprovar la modificació de crèdit núm. 3/2014. 
S’acorda: 
Primer.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit del pressupost de la 
Residència Josep Baulida núm. 3/2014, que inclou les següents variacions: 
 
Crèdits extraordinaris 

08.933.62200 Millores edifici 6.000,00 € 
08.933.62300 Maquinaria i instal·lacions 14.000,00 € 
Suplements de crèdits  

08.312.13000 Personal laboral 5.100,00 € 
08.312.16000 Seguretat Social 1.450,00 € 
 TOTAL altes en aplicacions de despeses  26.550,00 € 
 
Procedència dels fons: 

40000 Aportació extraordinària municipal 6.550,00 € 
87000 Romanent tresoreria despeses generals 20.000,00 € 
 TOTAL altes en aplicacions d’ingressos  26.550,00 € 
                      
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
El Sr. Ramon Soler  diu que aquesta modificació de crèdit ja va passar per la Junta del 
Patronat de la Residència. 
Es tracta de millores d’infraestructura del propi hospital, com compra de maquinària i 
instal·lacions, millores a l’edifici o despeses de personal.  
Tot això ja es va discutir a la Junta.  
 
El Sr. Àlex Puig  diu que tal com ha dit en Ramon,  ja es va tractar a la Junta del Patronat i allà 
el seu vot ja va ser favorable, igual que també ho serà ara.   
 
El Sr. David Parron  manifesta que ell no va poder-hi votar ni a favor ni en contra,  ni abstenir-
se i ja que s’està en temps que es reclama el dret a decidir i a poder votar, convindria que es 
prediqués amb l’exemple i aprofita per reclamar que el grup que representa,  Alternativa per 
Llagostera,  tingui vot al Patronat de la Residència i al Consell de Participació de les Llars 
d’Infants.  
Com que a l’Ajuntament sí que pot votar-ho, el seu vot serà a favor.  
 
S’aprova per unanimitat. 
   
2.1.4. PRP2014/1585   Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l Consorci de 
les Vies Verdes de Girona.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
 
“El Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), ens públic de caràcter 
associatiu, està subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li atribueix caràcter 
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local i determina que el funcionament i l'actuació del mateix es regirà pels Estatuts del Consorci 
i per la normativa de règim local. 
Atesa l'entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local (LERSAL), es considera necessari procedir a modificar determinats 
aspectes dels estatuts, que hauran d'adaptar-se a l'esmentada normativa, determinant 
l'Administració Pública on quedin adscrits així com el seu règim orgànic, econòmic i financer, 
d'acord amb la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, introduïda per la 
LRSAL. 
D'altra banda el Consorci de les Vies Verdes de Girona com a entitat vinculada o dependent de 
la Diputació de Girona, ha quedat classificada per acord del ple de 23 de setembre de 2014, 
segons les previsions de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local, redactada conforme a la LRSAL, als efectes de 
determinar el nombre màxim de membres del consell d'administració i òrgans superiors de 
govern o administració. 
Atès que aquest Consorci ha quedat classificat en el grup 1 que determina que el nombre 
màxim dels membres del Consell executiu és de 15, caldrà també fer aquesta previsió en els 
estatuts. 
Vist que el Consorci de les Vies Verdes de Girona ha aprovat inicialment la modificació dels 
Estatuts del Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de manera 
centralitzada,  
S’acorda: 
Primer.-  Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de 
Girona en els articles 3 naturalesa, 8 consell executiu, 10 gerència, 32 separació del Consorci i 
33 dissolució, que queden redactats com segueix: 
" Article 3. Naturalesa 
1. El Consorci de les Vies Verdes de Girona, que té la consideració d'ens local i està adscrita a 
la Diputació de Girona als efectes de la Disposició Addicional vintena de la llei 30/1992, de 26 
de novembre, introduïda per la LRSAL, és de caràcter voluntari, de naturalesa administrativa i 
gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per crear i gestionar 
serveis i activitats d'interès local o comú, dintre de l'àmbit de les seves finalitats estatutàriament 
definides. Amb aquest efecte pot realitzar actes d'administració i de disposició de béns, 
formalitzar contractes, defensar judicialment i extrajudicialment els seus drets i, en general, dur 
a terme tots els actes necessaris per assolir, d'acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, 
els objectius establerts en els presents Estatuts i pot emprar qualsevol de les formes de gestió 
de serveis que preveu la legislació de règim local. 
Article 8. Consell Executiu 
1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat equivalent a tres 
vots) i els/les vocals, amb un mínim de deu i un màxim de catorze vocals. 
Dintre del mínim de vocals s'hi preveuen: 
- cinc diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la Presidència (amb 
un vot ponderat cadascun d'ells equivalent a tres vots). 
- cinc membres en representació de les diferents zones d'actuació. 
2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació del seu titular, un 
altre diputat o diputada de l'Assemblea General ha d'ocupar la seva plaça al Consell Executiu. 
3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per l'Assemblea General 
a proposta dels representants de cada zona. 
4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les persones que ocupin 
els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció. 
5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d'actuació durant la vigència del 
seu mandat, l'Assemblea General ha d'escollir el que hagi de substituir-lo, a proposta dels i les 
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representants de les zones corresponents i ha d'exercir el càrrec per completar el període de 
temps que li falti al seu antecessor o antecessora. 
Article 10. Gerència, Secretaria i Intervenció 
1. El gerent serà escollit d'acord amb els criteris d'idoneïtat, mèrit i capacitat, mitjançant un 
procediment que respecti la publicitat i la concurrència. En cas que la persona designada en el 
càrrec no tingui la condició de funcionari/ària de carrera, se sotmetrà a la relació laboral de 
caràcter especial d'alta direcció. 
2. El Consorci ha de tenir una Secretaria i una Intervenció de fons, els titulars de les quals els 
ha de nomenar el Consell Executiu d'entre els funcionaris o les funcionàries amb habilitació 
nacional que exerceixin llur càrrec en algun o alguns dels ens locals consorciats. 
Article 31. Separació del Consorci i efectes de la separació 
1. Cadascun dels ens consorciats pot separar-se del Consorci, sempre que doni un preavís al 
mateix Consorci amb un mínim de sis mesos d'antelació, que estigui al corrent en el 
compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i que en garanteixi el compliment 
dels pendents. 
2. Quan un municipi deixi de prestar un servei, d'acord amb la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, i aquest servei sigui un dels prestats pel Consorci, el municipi podrà separar-se'n. 
3. El dret de separació s'haurà d'exercitar per escrit notificat a l'Assemblea General del 
Consorci. 
4. L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la resta dels 
seus membres acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al Consorci, al menys dues 
administracions o dues entitats o organismes públics vinculats o que depenguin de més d'una 
Administració. 
5. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, la quota de 
separació es calcularà per part de la Intervenció del Consorci, atenent els mateixos criteris a 
aplicar en el cas de liquidació. En el cas que el Consorci hagi de procedir a la reducció de la 
plantilla de personal, motivat per la separació d'un o varis membres, s'estarà al que disposi la 
legislació laboral, assumint en tot cas el membre o membres que se separin els efectes 
indemnitzatoris corresponents. 
6. S'acordarà per part del Consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la 
quota de separació, en el supòsit que sigui positiva, així com la forma i condicions de pagament 
del deute que correspongui a qui exercita el dret de separació si la quota és negativa. 
Article 33. Dissolució 
1. El Consorci es pot dissoldre per les causes següents: 
a) Per compliment de la seva finalitat 
b) Per acord unànime dels ens consorciats 
c) Per impossibilitat de continuar en funcionament 
d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això esdevé inoperant 
e) Per incompliment de l'objecte 
f) Per transformació del Consorci en un altre ens 
g) Per expiració del termini inicial o de pròrroga de duració del Consorci 
2. La dissolució del Consorci requereix l'acord de l'Assemblea General, adoptat amb el vot 
favorable de les dues terceres parts del nombre de fet, i en tot cas de la majoria absoluta i del 
nombre legal de membres i la ratificació per part dels òrgans competents dels ens consorciats. 
Si no s'assoleixen els acords esmentats, cada ens consorciat conserva el seu dret de separació 
d'acord amb l'article anterior. 
3. L'acord de l'Assemblea General sobre la dissolució del Consorci ha d'especificar la forma de 
liquidació del seu actiu i passiu i revertiment de les seves obres i instal·lacions a les 
administracions consorciades, d'acord amb la ponderació dels criteris de preservació de 
l'interès públic i d'equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al 
llarg de la durada del Consorci. 
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4. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del Consorci, resultarà 
d'aplicació el que disposa l'article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa." 
Segon.-  En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin al·legacions i/o 
reclamacions l'acord esdevindrà definitiu. 
Tercer.-  Sotmetre l’expedient a informació pública i encarregar al Consorci de les Vies Verdes 
de Girona la realització, en nom de l’Ajuntament de Llagostera, dels tràmits d’informació pública 
de l’acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats definitivament, 
amb la finalitat de centralitzar el procediment habilitant i facultant expressament el Consorci per 
a la signatura dels documents que siguin necessaris. 
Quart.-  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, l’Alcaldia per a la signatura de 
quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.” 
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
El Sr. alcalde  pren la paraula i diu que una de les modificacions que s’introdueixen ve 
motivada per la LRSAL,  aquesta famosa llei que els ajuntaments rebutgen. 
Tots els consorcis han hagut de fer modificacions als seus estatuts per adaptar-los a aquesta 
llei.  
 
El Sr. Àlex Puig  diu que el seu vot serà favorable. 
 
El Sr. David Parron  diu que el seu vot també serà favorable. 
 
S’aprova per unanimitat. 
   
2.1.5. PRP2014/1594   Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l Consorci de les 
Gavarres.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
 
“El Consorci de les Gavarres, ens públic de caràcter associatiu, està subjecte al règim jurídic 
establert als seus Estatuts, que li atribueix caràcter local i determina que el funcionament i 
l'actuació del mateix es regirà pels Estatuts del Consorci i per la normativa de règim local. 
Atès que la disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció donada 
per la disposició final 2ª de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local, disposa que els estatuts de cada Consorci determinaran l’administració 
a la qual estarà adscrita, conforme als criteris de prioritat que es detallen a l’apartat segon de 
l’esmentada disposició addicional; 
Atès que, conforme als criteris de prioritat establerts als següents apartats de l’esmentada 
disposició addicional: d) Disposi d’un major control sobre l’activitat del consorci a causa d’una 
normativa especial, i, f) Financiï en més d’un cinquanta per cent o, en el seu defecte, en major 
mesura l’activitat desenvolupada pel consorci, tenint en compte tant l’aportació del fons 
patrimonial com el finançament atorgat cada any; l’administració a la qual s’haurà d’adscriure el 
Consorci de les Gavarres és la Generalitat de Catalunya. 
Atesa la proposta de modificació dels estatuts rectors del Consorci de les Gavarres redactada 
per la gerència i secretaria de la corporació, que suposa l’adaptació d’aquests a les 
determinacions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local o de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector 
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Públic i altres mesures de reforma administrativa, així com l’actualització dels mateixos a la 
resta de la normativa vigent i a les necessitats pròpies d’organització i funcionament de l’entitat. 
Atès que correspon al Consell Plenari l’aprovació de les modificacions estatutàries, a més de 
l’aprovació per part de les entitats consorciades. 
Per tot això, 
S’acorda: 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels següents articles dels Estatuts del Consorci de 
les Gavarres: articles 1,3,8,9,10,11,12,13,16,22 i 23 que quedarien amb la següent redacció: 
Article 1 
El Consorci per a la protecció i la gestió de l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres es 
constitueix com a entitat pública consorciada entre els ajuntaments de Calonge, Cassà de la 
Selva, Castell-Platja d'Aro, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l'Heura, Celrà, Girona, Juià, la 
Bisbal, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Mont-ras Palafrugell, Palamós, Quart, Sant Martí 
Vell, Santa Cristina d'Aro, Torrent i Vall-llobrega, els consells comarcals del Baix Empordà i del 
Gironès, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els acords 
dels organismes respectius, a fi de complir les finalitats assenyalades en els presents Estatuts i 
en la seva Carta Programàtica. 
En compliment del que disposa la Disposició Addicional 20a.de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú,  en la redacció donada per la Disposició Final  2a. de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, l’administració  pública  a 
què s’adscriu el Consorci de les Gavarres és la Generalitat de Catalunya, atenent a que 
disposa d’un major control sobre l’activitat del Consorci degut a una normativa especial (DA 
20.2.d) i a la major aportació anual (DA20.2.f)  
En l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà als criteris normatius de prioritat  previstos a 
l’esmentada DA20 en la forma que allí s’hi preveu i es referirà en qualsevol cas al primer dia de 
l’exercici pressupostari. 
L’adscripció  a la Generalitat de Catalunya  i d’acord amb l’esmentada DA 20 de la Llei 
30/1992, determina la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de 
l’administració d’adscripció, sens perjudici de la subjecció per mandat legal a la Llei Orgànica 
20/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat  Financera.  
El control intern preceptiu previ, o fiscalització prèvia, dels actes susceptibles de produir drets o 
obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, serà exercit per l’ interventor 
nomenat segons l’article 9 d’aquests estatuts i per delegació de l’Administració d’adscripció, 
essent en tot cas competència i responsabilitat d’aquesta portar a terme una auditoria dels 
comptes anuals. El consorci forma part del pressupost i s’ha d’incloure en el compte general de 
l’Administració Pública d’adscripció. 
El règim jurídic del Consorci de les Gavarres ve determinat per aquests Estatuts i pels arts. 87 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 269 i següents del 
Decret Legislatiu  2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i  
del règim local de Catalunya; arts. 312 a 324 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny i art. 7 i la Disposició Addicional 20a. de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment administratiu comú introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local; així com per la resta de disposicions 
legals que li siguin aplicables en atenció al caràcter d’entitat  pública del Consorci de les 
Gavarres. 
Article 3 
1. L'àmbit d'actuació del Consorci de les Gavarres abastarà, en principi, l'àrea delimitada per 
l'Espai d'Interès Natural (EIN) de les Gavarres i per l’àmbit corresponent a l’espai de la Xarxa 
Natura 2000 amb el codi ES5120010.  
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2. Aquest àmbit podrà estendre's convenientment per la zona geogràfica de les Gavarres i 
abastar nous municipis, sempre que aquests hagin estat admesos al Consorci. 
Article 8 
1. El Consell Plenari és l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Està format per 
dos representants de la Generalitat de Catalunya, dos membres de cada administració 
supramunicipal i per un membre de cada ajuntament o entitat que forma part del Consorci. 
En cap cas seran nomenats com a representants persones extracorporatives. 

2. En cas d'admissió de nous membres del Consorci, se'ls assegurarà l'adequada 
representació en el Consell Plenari. La renovació dels membres del Consell Plenari es farà 
d'acord amb la periodicitat que determinin les institucions, coincidint amb les renovacions que 
es produeixin al si de les institucions que representen d'acord amb els processos electorals, 
sens perjudici de la facultat de cada institució per remoure el seu representant i designar-ne un 
de nou sempre que ho consideri oportú. 
3. Corresponen al Consell Plenari del Consorci, en relació al seu objecte i a les seves finalitats, 
totes les competències que la llei atribueix al Ple municipal, sens perjudici de les que aquests 
Estatuts atribueixen a altres òrgans consorciats i sens perjudici que pugui delegar les que 
estimi convenients a altres òrgans, sempre que siguin competències susceptibles de delegació 
d'acord amb la legislació de règim local. 
En tot cas, correspon al Consell Plenari amb caràcter indelegable: 
a) L'elecció, entre els seus membres, del president i dels vicepresidents. 
b) El nomenament i la remoció dels membres de la Comissió Executiva. 
c) La contractació del gerent a proposta del president. 
d) El nomenament dels secretari, interventor i tresorer del Consorci entre els funcionaris 

d’habilitació nacional que presten serveis als ens locals que integren el Consorci. 
e)  L'aprovació i la modificació dels presents Estatuts, sens perjudici de la necessitat també de 

l'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats. 
f) L’aprovació de la Carta Programàtica. 
g) L'aprovació del pressupost, dels plans i dels programes d'actuació anuals. 
h) L'aprovació dels comptes anuals i de la memòria de gestió dels serveis. 
i) L'admissió de nous membres del Consorci. 
j) La dissolució i la liquidació del Consorci. 
k) L'aprovació de la plantilla de personal. 
l) En general totes les que la normativa de règim local estipula com de competència del Ple 

Municipal i no hagin estat delegades a la Comissió Executiva, o que en aquests Estatuts no 
són específicament atribuïdes a algun altre òrgan del Consorci. 

4.  La sessió constituent del Consell Plenari s’haurà de celebrar dins dels quatre mesos 
següents a la data de constitució dels ajuntaments resultants del procés electoral.  
Article 9 
1. La Comissió Executiva és un òrgan permanent d'administració, de gestió i de proposta. És 
nomenada pel Consell Plenari per majoria absoluta dels seus components i estarà formada per 
un màxim de 10 persones: el president del Consorci, que és membre nat, 1 representant de la 
Generalitat de Catalunya que s’incorporin al Consorci, 1 per la Diputació de Girona, 1 pel 
Consell Comarcal del Baix Empordà, 1 pel Consell Comarcal del Gironès i 5 representants dels 
ajuntaments que formen part del Consorci. 
2. Corresponen a la Comissió Executiva les funcions següents: 
a) Informar els plans, programes d'actuació, d'inversions, pressupost i balanç, comptes de 

pèrdues i guanys, propostes de gestió i de programes de gestió. 
b) Aprovar la reglamentació interna del Consorci. 
c) Aprovar els projectes d’obres instal·lacions i serveis i la seva contractació per raó del seu 
import. 
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d) Contractar obres, serveis, subministraments pel procediment negociat sense publicitat, així 
com contractes privats fins a un màxim de 200.000 € de pressupost. 
e)  Valorar i informar la resta de contractació d'estudis i recerques. 
f)  Organitzar els serveis del centre, determinar la plantilla de personal, aprovar les 

contractacions i els cessaments, la dedicació del personal i els encàrrecs de funcions. 
g)  Autoritzar adquisicions, contractacions de béns, disposicions del patrimoni del Consorci, 

amb facultat de subscriure aquells contractes necessaris per assolir les seves finalitats. 
h)  Admetre els membres del Consell de Cooperació. 
i)  Qualsevol altra no atribuïda expressament per aquests estatuts a un altre òrgan. 
Article 10 
El càrrec de president tindrà una durada de quatre anys i endemés d'exercir la presidència del 
Consell Plenari i de la Comissió Executiva serà també el president del Consorci i, per tant, en 
serà el representant a tots els efectes i podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i 
especial davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i jurisdicció, així 
com davant de tot tipus de persones públiques i privades, físiques i jurídiques. 
L'exercici del càrrec de president comportarà també les funcions següents: 
a) Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari i de la Comissió Executiva. 
b) Autoritzar despeses, així com adjudicar i formalitzar contractes administratius de caràcter 

menor. 
c) Exercir la supervisió i vigilància de totes les activitats i serveis del Consorci  
d) Aprovar la liquidació del pressupost donant-ne compte al Consell de Govern. 
e) Les funcions que li siguin delegades tant pel Consell Plenari com per la Comissió Executiva. 
En els casos de vacant, d'absència o de malaltia el president serà substituït pel vicepresident o 
pels vicepresidents designats pel Consell Plenari d'entre els membres de la Comissió 
Executiva. 
Article 11 

1.  El Consorci podrà comptar amb un/a Gerent 
2.  El gerent/a serà contractat per acord del Consell Plenari a proposta del president.  
3.  Corresponen al gerent les funcions executives i les competències que específicament li 

encomani el president o li deleguin el Consell Plenari o la Comissió Executiva. 
4.  El gerent podrà disposar d'un equip tècnic de gestió, les funcions del qual seran 

executar els acords dels òrgans de govern i d'acord amb les directrius del gerent. 
Article 12 
1. El Consorci comptarà amb un Consell de Cooperació que es constitueix com a òrgan de 
consulta, participació i informació en les qüestions pròpies de l'àmbit d'actuació del Consorci. 
2. Podran formar part del Consell de Cooperació: 
a) Les entitats cíviques, culturals, professionals, naturalistes i esportives vinculades a les 

Gavarres, que estiguin degudament legalitzades, sol·licitin la seva admissió al Consell de 
Cooperació i que aquesta sigui admesa. 

b) Personalitats de reconeguda vàlua o destacades en l’estudi o la defensa de les Gavarres 
que siguin proposades pel president i aprovades per la Comissió Executiva. 

3. Són funcions del Consell de Cooperació: 
a) Promoure mesures per coordinar els interessos dels sectors representats amb els objectius i 

les actuacions del Consorci. 
b) Fomentar actuacions d'interès comú entre les entitats i el Consorci. 
c) Plantejar iniciatives, propostes i suggeriments per millorar l’assoliment dels objectius del 

Consorci. 
d) Ser informats periòdicament sobre el funcionament del Consorci. 
e) Emetre informe sobre els assumptes que li siguin sotmesos. 
4. Les sessions del Consell de Cooperació seran convocades i presidides pel president del 
Consorci. 
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5. En el si del Consell de Cooperació podran formar-se comissions de caràcter sectorial i grups 
de treball específics. 

CAPÍTOL TERCER. Funcionament 
Article 13 
1. El Consell Plenari farà una sessió, que tindrà caràcter públic, com a mínim una vegada a 
l'any . Es reunirà en totes les ocasions en què el president el convoqui, a iniciativa pròpia o a 
sol·licitud d'una tercera part dels seus membres. 
2. La Comissió Executiva es reunirà conforme el règim de sessions que acordi en la seva 
sessió constitutiva i serà convocada pel president o a proposta d'una tercera part dels seus 
membres. 
3. De cada sessió en serà aixecada l'acta corresponent, en la qual es farà constar, si s’escau, 
els vots particulars contraris a l'acord adoptat i els motius que els justifiquen. 
4. Les convocatòries es faran per escrit amb la corresponent ordre del dia i hauran de ser 
notificades, amb una antelació de dos dies hàbils, al membre de cada òrgan. 
5. Per iniciar les sessions es considerarà que existeix quòrum en primera convocatòria si hi són 
presents un terç dels seus components. En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora més 
tard, només serà necessària l'assistència de sis membres en el cas del Consell Plenari i de tres 
membres en el cas de la Comissió Executiva i en ambdós casos amb la presència del president 
i del secretari. 
Article 16 
El personal al servei del Consorci, s’integrarà en la plantilla aprovada pel Consell Plenari, en la 
qual constarà el nombre, classificació, categoria, funcions i retribucions dels llocs de treball. 
El personal al servei dels consorci pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una 
reassignació de llocs de treball de les administracions participants, amb el seu règim jurídic de 
l’Administració Pública d’adscripció i amb retribucions que en cap cas poden superar les que 
aquella estableix per a llocs de treball equivalents.  
El personal propi del consorci abans de l’adaptació normativa operada per raó de la Llei 
27/2013 (LRSAL) s’adscriu amb efectes de l’01/01/2015 a l’Administració Pública a la que 
queda adscrit el Consorci, i mentre sigui efectiva aquesta adscripció. 
Article 22 
En la separació del Consorci d'alguns dels seus membres, serà d’aplicació el que disposen els 
articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 
altres mesures de reforma administrativa . 
Article 23 
1. El Consorci es dissoldrà per: 
a)  Incompliment de l'objecte. 
b)  Acord unànime dels membres que l'integren. 
c)  Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
d)  Impossibilitat legal o material d'acompliment de les finalitats del Consorci. 
e)  Transformació del Consorci en una altra entitat, per acord de la majoria absoluta dels seus 

membres. 
2. L'acord del Consell Plenari sobre la dissolució del Consorci haurà de ser ratificat pels òrgans 
competents del seus membres i especificarà la forma de liquidar l'actiu i el passiu i de revertir 
les obres o instal·lacions a les administracions consorciades, basant-se en la ponderació dels 
criteris de preservació de l'interès públic i d'equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat 
cada ens consorciat al llarg de la duració del Consorci. 
En la liquidació del Consorci serà d’aplicació el que disposa l’article 14 de  Llei 15/2014, de 16 
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. 
Segon.-  En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin al·legacions i/o 
reclamacions l'acord esdevindrà definitiu. 
Tercer.-  Sotmetre l’expedient a informació pública i encarregar al Consorci de les Gavarres la 
realització, en nom de l’Ajuntament de Llagostera, dels tràmits d’informació pública de l’acord 
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de modificació dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats definitivament, amb la 
finalitat de centralitzar el procediment habilitant i facultant expressament el Consorci per a la 
signatura dels documents que siguin necessaris. 
Quart.-  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, l’Alcaldia per a la signatura dels 
documents necessaris per a l’execució del present acord. “ 
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
El Sr. David Parron  pren la paraula i manifesta que els estatuts del consorci de les Vies 
Verdes només es modifiquen en relació al que obliga a fer LRSAL i els de les Gavarres 
s’afegeixen coses que no vénen obligades per l’esmentada llei, sinó que, com diu el dictamen, 
els estatuts també s’adaptaran “.....a les necessitats pròpies d’organització i funcionament de 
l’entitat”,  motiu pel qual el seu vot serà l’abstenció.  
Hi ha coses que no acaba de veure clares, que creu que  s’intenten colar i que no s’hauria de 
fer. 
Per exemple on diu que es contractarà el gerent a proposta del president,  tal com s’expressa 
sembla que el president pugui nomenar a dit i que la persona passi a ser contractada.  
Una altra cosa que treu transparència, encara que sigui legal, és el que consta a l’article 9, punt 
d, on diu que es contractaran obres o serveis pel procediment negociat sense publicitat, així 
com contractes privats fins a un màxim de 200.000 euros. Creu que seria més transparent que 
qualsevol mena de contracte es fes pel procediment obert.  
També considera que el que treu representativitat democràtica a tot el consell plenari i a la 
comissió executiva és que l’aprovació de la liquidació del pressupost sigui competència 
únicament del president i que només en donarà compte al consell de govern.  
 
El Sr. alcalde  manifesta que aquestes modificacions ja han estat aprovades per unanimitat  pel 
propi Consorci de les Gavarres. Ara s’obre un període d’al·legacions, que les que es presentin 
es traslladaran a l’esmentat Consorci.  
 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  
CiU i ERC sí 
AxLl abstenció  
 
2.1.6. PRP2014/1630   Modificar la data i l'hora de la Comissió Informati va General 
ordinària.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
 
“En data 29 de juny de 2011 el Ple de l’Ajuntament va acordar fixar la data i l’hora de les 
sessions ordinàries de la Comissió Informativa General a les 9 del vespre del dijous anterior a 
la setmana del Ple ordinari. 
Atès que per motius de conciliació laboral i familiar d’alguns dels seus integrants, es considera 
oportú modificar la data.  
D’acord amb el que disposa l’article 60.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 123 i 
següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  
S’acorda: 
Primer .- Modificar l’acord de Ple de data 29 de juny de 2011, en el sentit de fer les sessions 
ordinàries de la Comissió Informativa General a les 9 del vespre del dimecres anterior a la 
setmana del Ple ordinari. “ 
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Es produeixen les següents intervencions: 
 
El Sr. alcalde  manifesta que aquest canvi ve donat per motius familiars i el que es vol és que 
tothom pugui assistir a les comissions que convoqui l’Ajuntament. 
En principi es va plantejar canviar només l’hora però tampoc anava bé a algun membre de 
l’oposició. 
Ara es passa al dimecres abans del Ple perquè tothom pugui tenir l’oportunitat d’assistir-hi. 
 
El Sr. Àlex Puig   diu que ell ho troba correcte.    
 
El Sr. David Parron  manifesta que també ho troba bé.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
3. Control i gestió municipal. 
 
3.1 Donar compte dels informes de morositat corresp onents al tercer trimestre de l’any 
2014 que s’han tramès a Hisenda i a la Generalitat de Catalunya.  
 
El Sr. secretari manifesta que el període mitjà de pagament en el cas de l’Ajuntament és de 
34,66 dies, el del Patronat Municipal d’Esports de 25,50 i el del Patronat de la Residència 
Josep Baulida de 17,29 dies.  
 
3.2 Donar compte de contractacions de personal. 
 
El Sr. secretari  dóna compte de les següents contractacions de personal:  
- Junta de Govern Local del dia16/10/2014: Nomenar el senyor DANIEL RIO MARTINEZ, 
com a agent interí de la Policia local, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de 
Serveis Especials, Policia local, pel període de 3 mesos prorrogables i amb efectes del dia 16 
d’octubre de 2014. 
- Junta de Govern Local del dia 23/10/2014: Prorrogar el nomenament del Sr. DARÍO ORO 
OLIVERAS, com a agent interí de la Policia Local, de l’Escala d’Administració Especial, 
Subescala de Serveis Especials, Policia local, categoria agent, pel període de 3 mesos i amb 
efectes del dia 1 de novembre de 2014. 
 
3.3 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia.  
 
El Sr. secretari  dóna compte de les resolucions d’Alcaldia que van des de la número 1058 a la 
número 1217/2014.    
 
3.4 Informes d’Alcaldia. 
 
El Sr. alcalde  manifesta que el deute total que té la Generalitat amb l’Ajuntament és de  
1.500.000 euros. Que està fent gestions per mirar de quina manera es pot cobrar. 
També la Diputació té pendent de pagar uns 270.000 euros, però aquí no hi haurà cap 
problema i sembla que ho pagaran dins la primera quinzena de novembre.  
Aquest deute de la Generalitat preocupa moltíssim, atès que provoca uns desajustos a la 
tresoreria municipal,  que ha hagut d’ampliar a 600.000 euros la pòlissa de crèdit que ja hi 
havia i poder complir amb els terminis de pagament.  
Aquest desajustament també ha estat motivat pel pagament de l’expropiació dels terrenys del 
Sr. Emili Carbó, que tot i això,  ha presentat un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya contra l’acord del Jurat d’Expropiació,  per no estar d’acord amb el preu just.  
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A continuació informa que hi va haver una reunió amb personal del Consorci de Benestar 
Social per parlar de la casuística que a Llagostera estan arribant famílies d’altres municipis a 
viure en pisos de lloguer social, propietat d’entitats bancàries. 
Es va acordar fer gestions per saber quin és el procés que se segueix per fer aquestes 
adjudicacions, atès que a Llagostera hi ha famílies molt necessitades d’aquests tipus de serveis 
i,  per altra banda,  ens arriba gent de fora amb aquests habitatges socials ja adjudicats. 
Igualment informa que el dia 16 de novembre es farà l’assemblea de Font Bona i el 30 d’aquest 
mateix mes la de la Canyera,  que ja té el projecte de reparcel·lació presentat al registre. Té 
constància que estan fent gestions per tirar endavant les obres d’urbanització. 
El 12 de novembre es farà un procés participatiu perquè els veïns aportin propostes de cara al 
pressupost municipal del 2015. 
 
3.5 Precs i preguntes. 
 
El Sr. Àlex Puig  diu que avui no té cap pregunta ni prec per formular.  
 
El Sr. David Parron  formula les següents: 
- Els arbres que s’han tallat a l’avinguda del Gironès, al carrer Pocafarina i al carrer Almedinilla, 
que en alguna comissió informativa s’havia comentat que les arrels s’entortolligaven a  les 
canalitzacions  dels serveis,  demana a què respon que s’hagi tallat un arbre sí i un arbre no, 
perquè,  si el problema eren les canalitzacions,  així no s’arregla.   
Vol saber per què s’han tallat i si se supliran per altres.  
També demana per tres arbres que hi havia a la zona verda de la pista d’skate, que feien 
ombra als bancs,  que li han dit que s’havien tallat.  
 
El sr. alcalde  li respon que els que estaven a la zona verda s’han trasplantat a un altre lloc. 
 
Continua el Sr. Parron  preguntant per un article publicat al darrer butlletí d’informació municipal 
del mes d’agost, on es parlava que Llagostera ja té un skatepark, amb un pressupost de 47.000 
euros, que l’Ajuntament l’havia adjudicat per 38.000 euros i que s’havia rebut una subvenció 
que pràcticament cobria el seu cost. 
Li consta que s’havia sol·licitat una subvenció a Dipsalut de 40.000 euros, que no ha estat 
concedida fins fa un parell de dies i li sobta que en el butlletí es faci constar que ja estava 
concedida. 
El prec és que se sigui una mica més curós amb el que es diu.  
- Tema dels horts socials: la terra que hi havia per estendre ja s’ha fet i creu que després de 16 
mesos sense haver-hi fet res i amb una despesa de 3.200 euros,  ja comença a ser hora de 
posar fil a l’agulla i definir quin és el projecte que es vol.  
Pregunta si s’ha parlat amb Serveis Socials, a quantes famílies es pot arribar, en definitiva quin 
és el projecte que es vol portar a terme o bé renunciar al contracte d’arrendament perquè es va 
pagant i no es fa res.  
- En relació als pisos buits, diu que des del 15 de maig no s’ha reunit la comissió d’habitatge. 
En el Ple del mes de juny va preguntar si se sabia quants pisos propietat dels bancs s’havien 
posat a disposició de la borsa de lloguer social i fins al dia d’avui no se l’ha contestat. 
El seu grup proposa posar un recàrrec que gravi aquests pisos buits.  
De fet l’única cosa que s’ha fet en relació a aquests pisos és l’aprovació avui de la bonificació 
del 25%  de l’IBI. No s’ha creat el reglament per fomentar la incorporació de pisos, no s’ha creat 
el registre d’habitatges buits, etc...    
Ja està d’acord que no és un tema d’avui per demà, però el problema s’ha de solucionar al més 
aviat possible, perquè urgeix per a molta gent.  
Pregunta com està l’assumpte, si està prevista una altra reunió i de pas torna a preguntar 
quants pisos s’han posat a lloguer a través de la borsa.  
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- A la darrera sessió del Consell del Patronat d’Esports es va fer un canvi en les condicions del 
contracte que regia la cessió del bar de la urbanització La Canyera. S’hi va mostrar contrari 
perquès es canviaven les condicions del plec de clàusules aprovades pel mateix Consell.  
S’estipulava una fiança de 3.000 euros i es va canviar per pagar 2 mesos de lloguer,  que són 
400 euros.  
Pregunta per què si des de l’Ajuntament s’aproven unes clàusules,  llavors no es compleixen. 
El que ha de fer és respectar-ho.   
- Per acabar, voldria parlar sobre el xalet de can Raset, la caseta d’hort situada davant les 
dependències de la Policia Local, a l’altra banda de la carretera,  que al costat té un hivernacle.  
Va veure en el registre d’entrada que s’havia entrat una documentació a l’Ajuntament. Va 
demanar l’expedient per consultar-lo. El propietari demanava fer una ampliació de l’esmentada 
caseta. Es va trametre a Urbanisme,  que va informar que,  per ser legal l’ampliació,  s’havia de 
demostrar que alguna vegada hi havia viscut gent, o sigui, que havia fet la funció d’habitatge. 
A l’expedient l’única documentació existent era un document signat per l’alcalde,  que sota el 
títol “faig constar”  hi havia una sèrie de coses que dubta que siguin certes.  
Es pregunta si tot el que es diu en el document és així,  perquè no s’adjuntava la documentació 
justificativa que ho acredités.  
Però si aquesta documentació no s’hi ha aportat potser és que no existeix i llavors per què 
l’alcalde fa un document on fa constar, entre d’altres coses, que l’immoble està connectat a la 
xarxa de clavegueram i disposa de comptadors?.  De llum segurament sí que en té, però 
d’aigua té els seus dubtes, el clavegueram municipal no hi està connectat, l’accés fins a la 
construcció és un camí  de terra sense urbanitzar i una altra constatació que es fa és  “que a la 
dècada dels anys 40 i 50 almenys dues famílies varen viure en aquell habitatge emplaçat en sòl 
no urbanitzable i per tant, en base a l’ús que històricament se n’ha fet ha tingut un caràcter 
temporalment residencial”. Això seria  fàcil demostrar-ho amb el padró d’habitants. Però no es 
presenta cap document justificatiu i pensa que alguna cosa no s’està fent bé. En els temps que 
corren,  només cal veure les notícies cada dia i,  en temes d’urbanisme i d’adjudicacions de  
contractes,  s’ha de ser extremadament curós.  
La pregunta definitiva és que si aquesta documentació existeix,  per què no s’ha inclòs a 
l’expedient i,  si no existeix per què es fa aquest document de “faig constar”  on es diuen coses 
que no són certes?. 
 
El Sr. alcalde  respon al Sr. Parron que consulti els expedients i alhora demani informació a 
l’arquitecte  municipal.  
Si s’ha  “fet constar” és precisament perquè no hi ha documentació,  si no ja s’hauria fet un 
certificat.    
Aquest habitatge estava inclòs en el PEPPA i aquí no s’inclouen casines d’hort i a més  
permetia fer una ampliació del 100%.  
L’Ajuntament l’ha posat al catàleg de masies,  que només permet una ampliació del 20%, o 
sigui que de favoritismes,  pocs.  
 
El Sr. Parron  diu que efectivament està inclòs en el PEPPA i en el llibre primer del catàleg de 
masies, que no hi hauria d’haver estat perquè tal com diu a tot arreu no és un habitatge i sí una 
caseta d’hort d’estil historicista. Això tant ho diu al PEPPA com al catàleg de masies on figura  
que el seu ús actual és agrícola.    
Per tant, entén que és una caseta d’hort i no un habitatge per molt que estigui en el PEPPA  i 
en el llibre 1 del catàleg de masies,  que en el núm. 1 i 2 s’hi posen els immobles que són 
susceptibles de ser considerats com a habitatges, sempre i quan es demostri que s’havia fet 
servir com a tal i en el cas que ens ocupa no es demostra res.  
A l’informe de l’arquitecte municipal no diu res del clavegueram i costa de creure que hi estigui 
connectat perquè la xarxa va per l’altra banda de la carretera.  
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El Sr. alcalde  manifesta que precisament  té una estructura que no és de casina d’hort. 
 
El Sr. Parron  diu que això és el que diu que “les característiques de l’edificació fan pensar que 
l’ús original no era exclusivament agrícola”. És completament subjectiu i no aporta res per 
esbrinar si era exclusivament agrícola o no.  
Ha pogut parlar amb gent gran de Llagostera que li ha assegurat que aquesta edificació no 
s’havia fet servir mai d’habitatge. Una altra cosa és que algun dissabte hi haguessin anat a fer 
el berenar o algun dissabte a fer una paella. 
 
El Sr. alcalde  afegeix que també és possible que s’hi haguessin quedat un cap de setmana o 
hi haguessin anat a passar-hi unes vacances i torna a emplaçar al Sr. Parron per parlar-ne tots 
tres, o sigui amb l’arquitecte municipal.  
 
El Sr. Parron  diu que sí,  que ja hi està d’acord, però que l’expedient ja és a Urbanisme. 
 
El Sr. alcalde  manifesta que ja decidirà Urbanisme, però no vol quer quedi qüestionada la seva 
honorabilitat per aquest fet. Sobre les referències que ha fet el Sr. Parron que avui dia es parla 
de moltes coses, es parla de milions d’euros i no de casines d’hort.  
 
El Sr. Parron  diu que això és el que no acaba d’entendre. 
 
El Sr. alcalde  continua responent a les preguntes formulades en el següent sentit:    
- De moment es canviaran els arbres que s’han tallat, però a la llarga es canviaran tots i si es fa 
un sí i un no és perquè no es vegi tan devastador. No només fan malbé les conduccions dels 
serveis sinó que també fan aixecar els panots de les voreres.  
En relació a tres arbres de la pista poliesportiva, es varen tallar perquè eren morts,  abans que 
alguna branca caigués a sobre d’algú.  
On hi ha la pista d’skate hi havia alguns pins i alguns arbres provinents de la plaça de 
Catalunya que si s’han tallat és perquè també eren morts.  
 
El Sr. Ramon Soler  pren la paraula i diu que,  en relació a la notícia apareguda a l’últim butlletí 
d’informació municipal sobre la subvenció de Dipsalut per a la pista d’skate, diu que aquesta 
subvenció està concedida d’abans de l’estiu. És de 40.000 euros, que 20.000 es cobraran 
aquest any i els altres 20.000 l’any vinent, que pràcticament cobreixen la totalitat del parc, apart 
dels arranjaments que s’han hagut de fer posteriorment per acabar-ho de polir.  
 
El Sr. alcalde,  pel que fa als horts socials,  diu que amb l’única cosa que l’Ajuntament s’ha 
equivocat és amb el termini per condicionar-los,  però d’haver-ho tirat endavant no. Per 
desgràcia sempre surten imprevistos i quan es va començar per terraplenar l’espai varen sortir 
uns rocs grossos enterrats de quan hi havia les piscines que es varen haver de treure, però ara 
l’única cosa que falta és plantar.  
Està previst instal·lar un dipòsit d’aigua  per no haver d’estar estirant sempre del pou. 
 
La Sra. Montserrat Vilà  explica que el funcionament d’aquests horts es basa en una subvenció 
atorgada per Dipsalut, en un programa denominat “Salut i crisi”  que té tres vessants, un és el 
tema alimentari, l’altre els horts socials i el tercer és d’higiene.  
El d’higiene  ja s’ha fet, el d’alimentació es farà d’aquí un mes i el relacionat amb els horts 
socials es va convocar la gent que hi ha amb renda mínima d’inserció o bé cobrant el subsidi 
d’atur,  que són unes 150 persones que se’ls va trucar personalment. A la sala de plens en 
varen venir 94, cal dir que no és obligatori. A partir d’aquí es faran buidatges fins arribar a les 
persones que realment estiguin interessades a portar a terme aquest projecte,  que actualment 
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ja s’està fent a Cervià de Ter. Hi haurà un dinamitzador per ensenyar a preparar el terreny, a 
treballar l’hort i a parcel·lar-ho.  
 
El Sr. alcalde,  en relació a la borsa de pisos de lloguer social,  diu que ja està fet. 
Pel que fa a la fiança del concessionari del bar de La Canyera, manifesta que normalment quan 
es lloga alguna cosa sempre es demana una fiança equivalent a l’import de dos o tres mesos 
del lloguer.  
Aquesta persona tenia dificultats per fer front a la fiança  i,  a més,  va haver de fer més obres 
de les que li pertocaven perquè quan va fer-se càrrec de les instal·lacions  hi havia problemes 
amb les connexions elèctriques a causa d’unes branques dels arbres de la zona.  
En relació a les obres de la torre de la presó, que pràcticament estan subvencionades, diu que 
es fan per acabar de definir tot el sector del nucli antic i ser un bon reclam turístic.  
 
El Sr. David Parron  en relació als horts, diu que si es varen trobar imprevistos devia ser 
perquè abans de llogar la parcel·la no s’havia anat a veure. 
I ara que finalment ja s’ha posat en marxa, demana si s’ha fet algun reglament per regular-ne 
l’ús i considera que la reunió que s’ha fet ara s’hauria d’haver fet al començament. 
 
El Sr. alcalde  li respon que sí que havia anat a veure el terreny abans de llogar-lo. 
A Llagostera hi ha molta gent necessitada que demana poder tenir un tros per fer-hi un hort. A 
les persones a les quals se’ls n’adjudiqui un signaran un conveni.  
 
La Sra. Montserrat Vilà  afegeix que ara estaran dintre del programa subvencionat per 
Dipsalut, però quan s’acabi tot això el treball amb els horts seguirà i llavors es farà un 
reglament d’ús. 
 
El Sr. alcalde  per acabar fa una crida perquè la gent de Llagostera vagi a votar el proper dia 9 
de novembre a fi que hi hagi una molt bona participació.  
 
I no havent-hi més temes per tractar,  a dos quarts i mig d’onze de la nit 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. 


