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Exp. Gen: 2014/830 1 
02.03.37 2 

 3 
ACTA NÚM.: PLE2014/6 DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PL E DE L’AJUNTAMENT DE 4 
LLAGOSTERA REALITZADA EL DIA 28 DE MAIG DE 2014. 5 
 6 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-vuit de maig de dos mil catorze  es 7 
reuneix el Ple municipal per tenir sessió ordinària sota la Presidència de l’alcalde Sr. Fermí 8 
Santamaria Molero i amb l’assistència dels regidors  Srs.  Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler 9 
Salvadó, Jesús Malagón Granados, Xavier Vilella Bayé, Anna Hereu Masó, Pilar Aliu Bou, Olga 10 
González Gómez, Carles Serrat Tur i  David Parron Ojeda.  11 
El Sr. Josep Aliu Mundet s’incorporarà al moment que es dirà.  12 
El Sr. Àlex Puig Mayol s’incorporarà quan hagi pres possessió del seu càrrec.  13 
Excusa la seva absència el Sr. Sergi Miquel Valentí.  14 
Actua de secretari el Sr. Norbert Bes Ginesta. 15 
 16 
1. Actes pendents d'aprovar  17 
 18 
1.1. PLE2014/5 ordinària 30/04/2014 19 
S’aprova per unanimitat amb les esmenes presentades pel grup d’AxLL que ja s’han incorporat 20 
a l’acta.  21 
 22 
1.2. PLE2014/4 extraordinària 28/04/2014 23 
S’aprova per unanimitat.  24 
 25 
2. Presa de possessió del nou regidor d’ERC, Sr. Àl ex Puig Mayol.  26 
 27 
El Sr. alcalde  crida al Sr. Puig per tal que prengui possessió del càrrec de regidor, qui 28 
manifesta el següent:  29 
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 30 
regidor de l’Ajuntament de Llagostera amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució 31 
i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 32 
 33 
El Sr. alcalde  li dóna la benvinguda com a nou regidor de l’Ajuntament i espera que en aquest 34 
any que queda de mandat tot el que faci de cares al poble serà benvingut.   35 
 36 
3. Propostes  37 
 38 
3.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries  39 
 40 
3.1.1. PRP2014/268   Aprovació del conveni de col·laboració amb el Depar tament de 41 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Cat alunya, en relació al tram de la carretera 42 
C-65z, comprès entre el pk 11+275 i el pk 12+475.     43 
 44 
En aquest punt s’incorpora el Sr. Josep Aliu.  45 
 46 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 47 
General:  48 
 49 
“Vist l’esborrany del conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de 50 
la Generalitat de Catalunya, en relació al tram de la carretera C-65z, comprès entre el pk 51 
11+275 i el pk 12+475. 52 
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Atès que el tram de la carretera C-65z, comprès entre el pk 11+275 i el pk 12+475, ha perdut la 1 
funcionalitat de carretera i ha adquirit la condició de xarxa viària municipal. 2 
Atès que aquest canvi d’ús ha comportat la necessitat d’executar obres de millora i 3 
condicionament per tal d’adequar-la a la seva nova funcionalitat. 4 
Atès que per aquest motiu, la Direcció General de Carreteres ha redactat el projecte “Millora de 5 
ferm i obres complementàries a la carretera C-65z del pk 11+440 i el pk 12+630. 6 
Condicionament de travessera. Tram: Llagostera”, amb la clau RG-04116.2. 7 
Atès que l’article 108 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les 8 
administracions públiques de Catalunya estableix que les administracions públiques de 9 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb 10 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les 11 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 12 
Atès el que disposa l’article 48 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el 13 
Text refós de la Llei de carreteres, i l’article 172 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel 14 
qual s’aprova el Reglament general de carreteres, que faculten la Generalitat i els Ajuntaments 15 
per acordar el traspàs dels trams de carreteres que passin a integrar-se en la xarxa viària 16 
municipal.  17 
Atès que l’import de les obres ascendeix a un total de 2.625.222,78 euros IVA inclòs, dels quals 18 
1.314.409,75 corresponen a la Generalitat de Catalunya, i 1.310.813,03  a l’Ajuntament de 19 
Llagostera.  20 
L’Ajuntament de Llagostera té consignats en el pressupost de l’exercici 2014 els següents 21 
crèdits pressupostaris: 22 

- 13-450-75000 Direcció General de Carreteres carrer Panedes: 363.000 euros (Actuació 23 
finançada pel Pla de Barris) 24 

- 02-450-61900 Obres millora Carrer Panedes Fase II : 708.000 euros 25 
Total : 1.071.000 euros  26 
Atès que l’article 80 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,  preveu la possibilitat d’adquirir 27 
compromisos de despesa de caràcter plurianual, sempre que l’execució s’iniciï en el propi 28 
exercici, i es tracti d’un dels casos següents: 29 

 a) Inversions i transferències de capital. (...) 30 
L’autorització i la disposició de les despeses plurianuals correspon al Ple de la Corporació, 31 
d’acord amb l’article 88 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 32 
Vistos els antecedents de raó.  33 
S’acorda: 34 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de 35 
la Generalitat de Catalunya, en relació al tram de la carretera C-65z, comprès entre el pk 36 
11+275 i el pk 12+475, el text del qual figura a l’expedient administratiu. 37 
Segon.-  Declarar la plurianualitat de la inversió per als exercicis 2014 i 2015, de les obres de 38 
millora del ferm i obres complementàries a la carretera  C-65z, comprès entre el pk 11+275 i el 39 
pk 12+475. 40 
Tercer.- Habilitar, si s’escau, en el Pressupost de l’exercici 2015 el crèdit pressupostari 41 
suficient per atendre, si fos necessari, la despesa corresponent a l’exercici 2015, per un import 42 
de 243.409,75 euros. 43 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en Dret sigui possible, per a la signatura del 44 
conveni, i realitzar totes les gestions relacionades amb l’execució del conveni.  45 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 46 
de Catalunya.”  47 
 48 
Es produeixen les següents intervencions: 49 
 50 
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El Sr. alcalde  explica que després de molt temps s’aprova aquest conveni i s’aprofitarà el dia 1 
que vingui el conseller Sr. Santi Vila a fer la inauguració de can Caciques per signar-lo.  2 
Aquest manca marca els compromisos de la Generalitat i els de l’Ajuntament. 3 
El projecte l’ha elaborat la Generalitat, com a responsable de la carretera. 4 
L’Ajuntament es compromet a destinar-hi una partida pressupostària per fer front a la part que li 5 
pertoca.  6 
Es farà una reunió amb els veïns per presentar-los el projecte i veure com quedarà la carretera. 7 
 8 
El Sr. Puig  manifesta que el seu grup també ho portava al programa electoral i,  per tant,  el vot 9 
serà favorable.  10 
 11 
El Sr. David Parron   diu que celebren que finalment això arribi a bon port, ja que les 12 
actuacions comencen el 2004. 13 
En aquest conveni hi ha coses que no les acaba de veure clares. 14 
El primer tema és la quantitat de diners que s’hi destinen. En principi se destinaven 700.000 15 
euros aproximadament per la millora del carrer Panedes,  des del Pla de Barris,  i com que 16 
finalment  puja a 527.000 euros, representa que la Generalitat n’hi posa 395.000 euros. 17 
Però el problema és que no figura enlloc si aquesta subvenció del Pla de Barris es podrà fer  18 
servir o no.  Teòricament, si no va errat,  en el Pla de Barris és l’Ajuntament qui executa les 19 
obres i després es “passa la factura” a  la Generalitat perquè transfereixi el 75% a l’Ajuntament.  20 
Tal com diu el conveni,  aquesta obra la fa directament la Generalitat i no té clar si aquesta 21 
subvenció del Pla de Barris es pot incloure en aquesta despesa o no.  22 
Si encara si és a temps, demana que això quedi clar en el conveni per evitar sorpreses, ja que 23 
d’aquí  que s’acabin les obres hi pot haver un canvi de color en el govern.  24 
Això és el que portarà al seu grup a abstenir-se en la votació. 25 
Demana si es podria considerar la possibilitat de canviar l’actuació del carrer Fivaller i transferir 26 
els 200.000 euros del PUOSC a l’arranjament de la carretera, a fi de reduir el cost de 27 
l’aportació municipal.   28 
Una altra cosa que tampoc queda clara en aquest conveni és que de la mateixa manera que 29 
l’Ajuntament s’ha de comprometre a destinar-hi partida en el pressupost del 2015, no figura en 30 
lloc que hi hagi disponibilitat pressupostària per part de la  Generalitat i no els agradaria que 31 
passés el mateix que ara amb el Pla de Barris. 32 
Una altra cosa que voldria remarcar és que s’inclogués la prolongació del carrer Lacustària,  tal 33 
com han portat en diversos programes electorals.  34 
La rotonda que caldria fer a Casablanca no està grafiada enlloc i considera que hagués estat 35 
bé que hi sortís.                   36 
A l’any 2006 ja hi havia un esborrany de conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament per 37 
desencallar la manera de pagar aquesta rotonda, ja que la primera pretenia que fos el municipi 38 
qui avancés els diners i que es posés en contacte amb els promotors del SUD-11,  cosa que 39 
l’Ajuntament no hi va estar d’acord i no va tirar endavant.  40 
Pregunta com està aquest tema del SUD 11  i si s’ha avançat en alguna cosa.  41 
En el Ple passat ja es queixava que es menystenia l’oposició perquè no se’ls comentaven els 42 
temes abans de passar per Ple. En aquest cas ja ha sortit a la  premsa que el dissabte  es 43 
signarà aquest conveni i creu que hauria estat més elegant fer tota la publicitat a la premsa a 44 
partir de demà,  que serà quan s’hagi aprovat pel Ple.    45 
 46 
El Sr. alcalde  respon que la premsa diu el que diu i a vegades la culpa no és de l’Ajuntament. 47 
Quan va entrar a formar equip de govern, l’any 2007, va agafar el projecte de la carretera i va 48 
parlar amb GISA que varen respondre que pensaven que no es portaria a terme aquesta obra 49 
perquè no se n’havia parlat més.    50 
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En relació a la rotonda de Casablanca, diu que ja ho comprovarà, però creu que està dintre del 1 
projecte del SUD-11, sector al qual li imputaven totes les despeses i no dintre del projecte de la 2 
carretera. 3 
Quan el SUD-12 executi les obres, s’haurà de fer càrrec de les despeses de la rotonda d’accés.  4 
En relació a la disponibilitat pressupostària de la Generalitat, ha de dir que,  si fins ara no s’ha 5 
aprovat aquest conveni,  és perquè els serveis jurídics no l’hi han donat el vistiplau  per poder-6 
ho licitar i l’hi ha assignat una partida econòmica.  7 
En relació als diners del PUOSC destinats al carrer Fivaller, no es destinaran a finançar una 8 
altra actuació,  però el que no farà l’Ajuntament serà començar les obres sense tenir una 9 
certesa de quan cobrarà la part que pertoca a la Generalitat.  10 
 11 
El Sr. Ramon Soler   afegeix que quan es signa un conveni és perquè ja hi ha consignació 12 
pressupostària a les dues bandes. 13 
Si no s’arriben a cobrir els 700.000 euros de la carretera, es poden destinar a qualsevol altre 14 
actuació i en cap cas es perdrien. 15 
El Pla de Barris són 5.000.000 d’inversió que es poder anar modificant sempre i quan no es 16 
modifiquin les quanties globals.  17 
El Pla de Barris s’acaba el 2015, però es preveu una ampliació de tres anys més, per tant, no hi 18 
hauria d’haver problemes per l’execució d’aquestes obres. 19 
Però s’ha d’estar tranquil perquè els diners de l’Ajuntament hi són i no s’avançarà cap quantitat 20 
que pertoqui a la Generalitat.              21 
 22 
El Sr. David Parron  diu que no deia si els  700.000 euros eren pocs o no,  la seva preocupació 23 
era si la subvenció del Pla de Barris era incompatible amb les obres de la carretera i  trobaria 24 
més oportú que figurés escrit en aquest conveni per evitar futures sorpreses, o sigui que tot 25 
quedés clar sobre el paper.    26 
Pel que fa a les rotondes, diu que ja té clar que ho han d’urbanitzar els promotors del SUD-11, 27 
però el que deia és que de la mateixa manera que està grafiada la futura rotonda de can 28 
Cateura, davant del Bon Preu, on diu que serà una futura actuació  posterior al SUD-12, seria 29 
bo deixar grafiada la rotonda de Casablanca.      30 
Aprofita per preguntar si s’ha avançat amb els promotors del SUD-11 per desencallar el tema 31 
de la rotonda. 32 
En relació a la conversa que va tenir el sr. alcalde amb GISA l’any 2007,   li respon que hi havia 33 
un projecte inicial  de l’any 2006 que pujava molt menys i sembla que ser que l’empresa tenia 34 
poques ganes de tirar-ho endavant.   35 
I per acabar, diu que un altre dubte que té en relació al conveni és que hi figura que quan hi 36 
hagi  alguna baixa a l’hora de fer la licitació, s’aplicarà a les dues parts, o sigui a la Generalitat i 37 
a l’Ajuntament.  Però es pregunta que si les obres pugen més del pressupostat com afectarà a 38 
les parts ja que en el conveni no queda clar.  39 
 40 
El Sr. alcalde  li respon que serà igual que si va a la baixa, en la mateixa proporció. 41 
Sobre perquè no està grafiada en el plànol la rotonda del SUD-11 és perquè l’àmbit de la 42 
millora de la carretera no arriba fins allà.  La del SUD-12 sí que és dins l’àmbit.  43 
Els promotors del SUD-12 han tingut problemes per registrar el projecte de reparcel·lació i,  de 44 
moment,  no s’han ni plantejat urbanitzar-ho.    45 
Diu que en relació a la compatibilitat amb el Pla de Barris,  no hi ha d’haver cap problema, que 46 
ja s’ha parlat amb l’exconseller Sr. Recoder i,  ara,  amb el Sr. Santi Vila. 47 
Espera que les obres es licitin aviat per poder-les executar  com més aviat millor, ja que tant el 48 
ferm actual, com les vores o l’enllumenat  estan en molt mal estat.     49 
 50 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó: 51 
CiU i ERC sí  52 
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AxLL abstenció  1 
 2 
3.1.2. PRP2014/825   Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió amb el Cons ell Comarcal 3 
del Gironès, per a la prestació del servei de recol lida selectiva de paper, cartró, vidre i 4 
envasos 2014-2020.     5 
 6 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 7 
General:  8 
 9 
“Vista la proposta de conveni marc de delegació de competències i encàrrec de gestió entre 10 
l’Ajuntament de  Llagostera i  el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei de 11 
recollida selectiva de paper, cartró, vidre i envasos 2014-2020, 12 
Atès que l’ article 25-1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 13 
refós de la Llei d’ organització comarcal de Catalunya, estableix que corresponen a la comarca les 14 
competències que li deleguin. 15 
Atès que l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 16 
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 17 
l’administració local, disposa que en els municipis de menys de 20.000 habitants serà la Diputació 18 
provincial o entitat equivalent la que coordinarà la prestació dels següents serveis: 19 
a) recollida i tractament de residus 20 
(...) 21 
Atès que el  Programa d’actuació comarcal (PAC) estableix que el Consell Comarcal podrà prestar 22 
el servei de recollida selectiva i tractament de les fraccions de paper, vidre i envasos dels residus 23 
municipals dels municipis de la comarca. 24 
Atès que l’article 42.1 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text 25 
refós de la Llei reguladora dels residus, estableix que la gestió dels residus municipals és una 26 
competència pròpia del municipi. L’article 51.1 del mateix DL 1/2009, estableix que correspon a 27 
la comarca la gestió dels residus municipals, en el supòsit de delegació dels municipis. 28 
Atès que l’article 47-2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,  29 
estableix que el quòrum per a l’aprovació del conveni de delegació i encàrrec de gestió és el de  30 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 31 
Atès que l’article 13.3 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les 32 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que les delegacions de 33 
competències s’hauran de publicar en el BOP. 34 
Vist l’informe favorable de Secretaria, de data 16 de maig de 2014, 35 
S’acorda: 36 
Primer .- Aprovar el conveni marc de delegació de competències i encàrrec de gestió entre 37 
l’Ajuntament de  Llagostera i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei de 38 
recollida selectiva de paper, cartró, vidre i envasos 2014-2020. 39 
Segon .- Publicar l’acord de delegació en el BOP. 40 
Tercer .- Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.”  41 
 42 
Es produeixen les següents intervencions: 43 
 44 
El Sr. Xavier Vilella  pren la paraula i explica que es tracta de renovar el conveni amb el 45 
Consell Comarcal per fer la recollida selectiva,  a través d’una empresa. El període serà de 46 
l’any 2014 al 2020.  47 
L’import de l’any 2014 és de 20.500 euros i llavors cada any es revisarà.  48 
La tardança en portar-ho a aprovació és perquè el Consell Comarcal no havia passat l’import 49 
d’aquest any.  50 
El servei no varia res, tot continuarà com afins ara. 51 
 52 
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El Sr. Àlex Puig  manifesta que després de revisar la proposta que es porta a aprovació, 1 
consideren que els manca informació.  2 
Comenta  que a la urbanització Llagostera Residencial,  fa pocs dies,  els contenidors eren molt 3 
plens i fins i tot hi havia ampolles pel terra. Potser caldria revisar la freqüència de les recollides.    4 
 5 
El sr. secretari  respon que les pàgines del conveni les va tornar a enviar perquè al principi 6 
s’havien fotocopiat malament.  7 
 8 
El Sr. David Parron  diu que varen parlar amb la tècnica i varen comprovar  que aquest conveni 9 
és igual a l’anterior,  per tant,  el seu vot serà positiu.  10 
 11 
El Sr. Xavier Vilella  explica que la freqüència de la recollida dels envasos i el cartró es fa tres 12 
cops per setmana i el vidre dos cops al mes. La tasca de l’educadora ambiental és comprovar  13 
si realment es buiden els contenidors igual que comprova la recollida que es fa porta a porta.  14 
Si hi ha alguna queixa o es detecta alguna anomalia es comunica a l’empresa que fa el servei.   15 
 16 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  17 
CiU i AxLL sí 18 
ERC abstenció  19 
 20 
3.1.3. PRP2014/832 Aprovar el  conveni d'encàrrec de gestió amb l'ACA per a 21 
manteniment, conservació i millora de lleres.     22 
 23 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 24 
General:  25 
 26 
“Atès que l’ACA té assumides les funcions de planificació hidrològica en les conques 27 
compreses íntegrament en el territori de Catalunya, d’acord amb allò previst als articles 4 i 8 del 28 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en 29 
matèria d’aigües de Catalunya. 30 
Atès que segons l’article 3 del Decret 380/2006, de 10 d’octubre, del Reglament de la 31 
planificació hidrològica, un dels objectius de la planificació hidrològica del Districte de la Conca 32 
Fluvial de Catalunya és el de vetllar per la conservació i manteniment de la xarxa fluvial 33 
catalana i pels ecosistemes vinculats al medi hídric. 34 
Atès que, d’acord amb la lletra f) de l’article 66 apartat tercer del Decret legislatiu 2/2003, de 28 35 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, una de 36 
les competències pròpies dels municipis és la de protecció del medi.  37 
Atès que, d’acord amb l’article 28.4 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic 38 
Nacional, les actuacions en lleres públiques situades en zones urbanes corresponen a les 39 
administracions amb competències en matèria d’ordenació del territori i urbanisme.  40 
Atès que l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els governs locals de 41 
Catalunya tenen en tot cas competències pròpies, en els termes que determinin les lleis: 42 

a) L’ordenació i gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació 43 
i el manteniment dels béns de domini públic local. 44 

Atès que l’article 25 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text 45 
refós de la llei d’aigües, l’article 29 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 46 
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, i l’article 108.3 de la 47 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 48 
de Catalunya, permeten establir convenis entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Administració 49 
local.  50 
Atès que és d’interès de l’Ajuntament de Llagostera efectuar les tasques de manteniment, 51 
conservació i millora de les lleres compreses al seu àmbit territorial sota el control i la supervisió 52 
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de l’Agència Catalana de l’Aigua i que per tal d’efectuar amb la màxima eficàcia aquesta 1 
competència, i d’acord amb el principi de subsidiarietat, l’Agència Catalana de l’Aigua li 2 
encarrega la seva gestió mitjançant un encàrrec de gestió.  3 
Atès que, d’acord amb l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 4 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la realització d’activitats de 5 
competència de l’administració d’origen pot ser encarregada a una altra administració per raons 6 
d’eficàcia quan no es tinguin els mitjans tècnics per a dur-la a terme i que l’encàrrec s’ha de 7 
formalitzar mitjançant un conveni.  8 
Vistos els antecedents de raó. 9 
S’acorda: 10 
Primer.- Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Llagostera i l’Agència 11 
Catalana de l’Aigua sobre actuacions de manteniment, conservació i millora de lleres. 12 
Segon.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en Dret sigui possible, per a la signatura del 13 
conveni, i realitzar totes les gestions relacionades amb l’execució del conveni. 14 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.”  15 
 16 
Es produeixen les següents intervencions:  17 
 18 
El Sr. Xavier Vilella  diu que com tothom sap a les rieres s’hi podrien fer moltes millores , però 19 
amb aquest conveni que va acompanyat d’una memòria de l’estat en què es troben s’hi 20 
destinaran recursos.  21 
És un full de ruta i  en la mesura del possible s’aniran fent totes. 22 
Amb aquest conveni els tràmits que s’hagin de fer amb l’ACA també aniran més ràpids.   23 
 24 
El Sr. Àlex Puig  manifesta que és molt important tenir les lleres de les rieres netes, atès que 25 
Llagostera té sobrades experiències d’inundacions, per tant,  el vot del seu grup serà favorable.  26 
 27 
El Sr. David Parron  pren la paraula i diu que si les tasques relacionades amb l’estat i 28 
conservació de les rieres és competència de l’ACA troba inacceptable que hagi d’anar a càrrec 29 
de l’Ajuntament. 30 
Pel que fa el conveni en sí, que diu que serà per uns tres anys, troba a faltar-hi una 31 
calendarització i considera que caldria esmenar-ho. 32 
Però el més greu i que no figura enlloc és saber què  paga cadascú. Però li sembla haver entès 33 
que els treballs es faran en funció dels diners que hi destini l’Ajuntament i al temps que hi pugui 34 
dedicar la brigada municipal, o sigui que s’ha d’entendre que el cost serà assumit tot per 35 
l’Ajuntament, motiu pel qual no es pot acceptar de cap de les maneres.  36 
Hi ha una resolució de l’abril de 2014 del departament de Territori i Sostenibilitat de 37 
convocatòria de subvencions per realitzar actuacions de conservació i manteniment de les 38 
lleres públiques en tram urbà. 39 
L’Ajuntament s’hauria de marcar com a prioritari la neteja de les rieres del tram urbà, que 40 
poden afectar més negativament a la població en cas d’inundacions.  41 
Per tot l’exposat, demana deixar aquest punt sobre la taula i mirar-se aquesta línia de 42 
subvencions que s’ha obert, que financen fins el 80% del cost. 43 
 44 
El Sr. alcalde  manifesta que aquesta subvenció ja és previst demanar-la.  45 
Els Ajuntaments que ja tinguin aquest conveni signat tindran més prioritat a l’hora de rebre les 46 
esmentades subvencions.  47 
 48 
El Sr. Xavier Vilella remarca que la persona encarregada de les oficines municipals ja  hi 49 
treballa i el tram que es sol·licitarà serà el que va des dels recuits L’Eixerit fins al taller de can 50 
Gurnés.  51 
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La competència de les rieres és de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), però la història ha 1 
demostrat que no les neteja i les conseqüències les acaba patint la gent del municipi. 2 
Creu que aquest conveni és bo, de fet el temps ho dirà   i a partir d’aquí a veure quin profit se 3 
n’hi treu.  4 
 5 
El Sr. David Parron   insisteix que si  l’ACA n’és responsable i no ho fa, la qüestió no ha de ser 6 
ja ho farem nosaltres, sinó pressionar-la perquè ho faci, el que no pot ser és anar assumint 7 
competències que no pertoquen, és una qüestió de lògica i supervivència econòmica.  8 
Per tot el que ha exposat, el vot del seu grup serà en contra.  9 
 10 
El Sr. alcalde  manifesta que com a govern ja pressiona però no hi ha diners. El que no vol és 11 
que sancionin en cas que l’Ajuntament faci una intervenció puntual en algun punt concret i amb 12 
aquest conveni s’evitarà. 13 
Fins i tot,  la gent de pagès ha demanat netejar el tram que passa per la seva propietat. 14 
Tant des del Consell d’Alcaldes com des dels propis ajuntaments es pressiona perquè l’ACA 15 
compleixi els seus compromisos i no només amb la neteja de les lleres de les rieres sinó amb 16 
els municipis que tenen depuradores. 17 
El que vol l’Ajuntament és tenir les rieres netes per evitar inundacions en casos de fortes 18 
pluges, tant a pagès com a dins del poble.  19 
 20 
El Sr. David Parron  respon que mai ha dit que els treballs no es facin sinó qui els ha de pagar.  21 
 22 
El Sr. alcalde  respon que l’ACA anirà pagant a mesura que vagi concedint les subvencions.                 23 
 24 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  25 
CiU i ERC sí 26 
AxLL no  27 
 28 
3.1.4. PRP2014/826   Aprovar el Pla econòmic financer per al període 201 4-2015    29 
 30 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 31 
General: 32 
 33 
“En data 26 de febrer de 2014 es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de la liquidació del 34 
Pressupost de l’exercici 2013, que posa de manifest l’existència de desequilibri pressupostari, i 35 
l’incompliment de la regla de la despesa, segons el següent detall en dades consolidades del 36 
grup (Ajuntament, Patronat Residència J. Baulida i Patronat municipal d’Esports): 37 
Resultat de l’estabilitat pressupostària: incompliment -181.987,57 38 

Ens 

Ingrés             
no financer  
(cap. 1 a 7) 

Despesa   no 
financera 
(cap. 1 a 7) 

Ajustos SEC Ajustos per 
operacions 

internes 

Capacitat 
necessitat de 
finançament 

Ajuntament 7.667.134,02 7.836.574,33 -73.310,00  -242.750,31 
Residència 1.252.758,73 1.209.399,52   43.359,21 
Esports 300.938,77 283.535,24   17.403,53 
consolidat 9.220.831,52  9.329.509,09 -73.310,00 0,00 -181.987,57 

 39 
 40 
Resultat de la regla de la despesa: incompliment -611.814,45 41 

Ens 

Despesa 
computable 
liquidació 
2012 

Taxa de 
referència 

Augments 
disminució 

de 
recaptació 

Despesa 
finançada 
amb fons 

d’altres 
Administr. 

Límit de la 
regla de la 

despesa 

Despesa 
computable 

liquidació 
2013 
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Públiques 
Ajuntament 6.124.248,00 6.228.360,22 -10.514,00 -899.783,00 6.217.846,22 6.882.513,89 
Residència 1.192.926,00 1.213.205,74   1.213.205,74 1.208.400,75 
Esports 325.802,00 331.340,63   331.340,63 283.292,40 
consolidat 7.642.976,00 7.772.906,59 -10.514,00 -89 9.783,00 7.762.392,59 8.374.207,04 

 1 
 2 
Els objectius de dèficit que el Govern va fixar , en data  21 de juliol  de 2012, i que va elevar al 3 
Congrés, juntament amb els objectius de dèficit públic (0%) i de deute públic (3,8% del PIB) per 4 
al període 2013-2015, i la regla de  la despesa per als pressupostos 2013,2014 i 2015, eren 5 
1,7%, 1,7% y 2% respectivament. 6 
Vist l’acord, de data 28 de juny de 2013, pel qual es fixen els objectius d’estabilitat 7 
pressupostària i de deute públic per al conjunt de les administracions públiques i de cadascun 8 
dels seus subsectors per al període 2014-2016 i el límit de despesa no financera del 9 
Pressupost de l’Estat per a 2014. 10 
D’acord amb els articles 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, l’article 22 del reial Decret 11 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 12 
hisendes locals, i l’article 9 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, el no assoliment de 13 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària implica l’elaboració en el termini de tres mesos de 14 
l’aprovació de la liquidació, l’elaboració d’un Pla econòmic i financer que permeti en un any el 15 
compliment dels objectius i de la regla de la despesa, amb el contingut i l’abast previst a l’article 16 
21 de la Llei orgànica 2/2012.  17 
L’article 21 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de 18 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la 19 
seva aplicació a les entitats locals, disposa que, practicada la liquidació del pressupost, serà 20 
condició suficient que s’incompleixi l’objectiu d’estabilitat per part d’alguna de les entitats a què 21 
es refereix l’article 2.1 paràgrafs a) i b) del reglament, perquè neixi l’obligació d’elaborar un Pla, 22 
en un termini màxim de tres mesos per a la seva aprovació pel Ple, des de la data d’aprovació 23 
de la liquidació del pressupost de l’entitat local. 24 
L’expedient per aprovar el Pla inclou els formularis normalitzats del Departament d’Economia i 25 
Coneixement de la Generalitat, PR-0, PR-1 i PR-1.2, informe d’Intervenció i memòria d’Alcaldia, 26 
els quals són sotmesos al Ple per a la seva aprovació, de conformitat amb el que disposa 27 
l’article 21-3,22 i 23 del Reial decret 1463/2007, i articles 9 i 10 de l’Ordre ECF/138/2007. 28 
D’acord amb l’article 23 de la Llei orgànica 2/2012, i l’article 9 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 29 
octubre, aquests plans s’han de presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de 30 
l’incompliment. L’òrgan competent, el Ple, disposa de dos mesos com a màxim, des de la 31 
presentació, per a la corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de 32 
l’incompliment, per a la posada en marxa del Pla. 33 
El Pla serà sotmès a l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya, el qual serà 34 
responsable del seu seguiment. La Comunitat Autònoma haurà de remetre la informació al 35 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. El seguiment del Pla econòmic i financer  es 36 
realitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 24 de la Llei orgànica 2/2012, i l’Ordre 37 
HAP/2105/2012 38 
S’acorda: 39 
Primer .- Aprovar el Pla econòmic financer de l’Ajuntament de Llagostera 2014-2015, i la 40 
Memòria d’Alcaldia. 41 
 42 
Estat d’ingressos 2014: 43 

Capítols 
Ajuntament  Residència  Esports  Transfer. 

internes   
Dades consolidades 

liquidació 2014 
1 3.263.000 0 0  3.263.000 
2 65.000 0 0  65.000 
3 1.258.085 683.500 111.400  2.052.985 
4 2.100.000 524.000 200.900 200.000 2.624.900 
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5 244.150 9.200 50  253.400 
corrents 6.930.235 1.216.700 312.350 200.000 8.259. 285 
7 290.925 0   290.925 
9 0 0    

Estat de despeses 2014: 1 

Capítols 
Ajuntament  Residència  Esports  Transfer. 

internes   
Dades consolidades 

liquidació 2014 
1 2.582.800 927.500 139.500  3.649.800 
2 2.800.000 282.350 64.125  3.146.475 
3 50.000 1.000 350  51.350 
4 655.800 0 97.850 200.000 553.650 
corrents 6.088.600 1.210.850 301.825 200.000 7.401. 275 
6 1.163.315 3.000 5.000  1.171.315 
7 120.000 0 0  120.000 
9 385.071 0 0  385.071 

 2 
 3 
Estat d’ingressos 2015: 4 

Capítols 
Ajuntament  Residència  Esports  Transfer.  

internes   
Dades consolidades 

liquidació 2015 
1 3.280.000 0 0  3.280.000 
2 80.000 0 0  80.000 
3 1.383.900 690.335 122.540  2.196.775 
4 2.200.500 540.000 200.900 200.000 2.741.400 
5 240.000 2.500 50  242.550 
corrents 7.184.400 1.232.835 323.490 200.000 8.540. 725 
7 450.000 0 0  450.000 
9 0 0 0  0 

Estat de despeses 2015: 5 

Capítols 
Ajuntament  Residència  Esports  Transfer.  

internes   
Dades consolidades 

liquidació 2015 
1 2.730.000 970.000 144.500  3.844.500 
2 2.850.000 262.000 64.766  3.176.766 
3 40.000 500 350  40.850 
4 650.000 0 107.635 200.000 557.635 
corrents 6.270.000 1.232.500 317.251 200.000 7.619. 751 
6 750.000 0 0  750.000 
7 600.000 0 0  600.000 
9 292.500 0 0  292.500 

 6 
 7 
Segon.-  Indicar que la situació de desequilibri es produeix exclusivament pel finançament de 8 
modificacions de crèdit amb romanent de tresoreria afectat a inversions i fruit de la pròpia 9 
execució pressupostària. 10 
Tercer.-  Trametre els models PR-0 PR-1 i PR-1.2 al Departament d’Economia i Coneixement 11 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre 12 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 13 
Quart.-  Delegar en l’alcalde la signatura i les gestions necessàries per a l’executivitat de 14 
l’acord.” 15 
 16 
Es produeixen les següents intervencions: 17 
 18 
El Sr. Ramon Soler   pren la paraula per dir que es porta a aprovació el pla econòmic financer 19 
pels anys 2014-2015. De la liquidació de l’any 2013, fruit dels ajustos de la normativa 20 
comptable hi ha un desequilibri pressupostari  en el consolidat de l’Ajuntament de 181.987 21 
euros i en aplicació de la llei d’Estabilitat és obligació que en el termini de tres mesos es faci 22 
aquest pla econòmic.  23 
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Particularment,  no li agrada gens haver d’aprovar-ho i si s’apliqués amb la normativa que 1 
s’aplica avui no caldria fer-ho perquè l’Ajuntament de Llagostera té un estalvi brut 2 
d’1.333.226,42 euros l’any 2013,  un estalvi net de  912.298,34 euros  i el ràtio d’endeutament 3 
és d’un 21,68%, quan el límit màxim és d’un 110% i s’està pagant a 30 dies,  que és el que 4 
marca la llei de morositat.   5 
Tot això és fruit d’utilitzar el romanent de tresoreria per a inversions com es va fer l’exercici de 6 
2013,   per no haver d’endeutar l’Ajuntament.  7 
A corre cuita,  es va haver de fer un ple per no haver de tornar deute, atès que l’Ajuntament 8 
tenia un deute i uns interessos molt baixos i així es podria fer front a les inversions previstes.  9 
La Llei 2/2014, del mateix mes que s’aprova la liquidació,  diu que la majoria d’inversions que 10 
l’Ajuntament va fer l’any 2013 són “financerament sostenibles”, o sigui que no computen per la 11 
regla de la despesa, però si s’utilitza la normativa d’avui,  ja no caldria fer-ho, per tant,  és una 12 
pèrdua de temps adoptar l’acord que s’està fent ara, malgrat tot és obligat fer-ho perquè la llei 13 
d’Estabilitat Pressupostària ho preveu.  14 
L’alternativa que havia per finançar les inversions era anar a buscar diners al banc i encara que 15 
sorprengui a la gent si s’hagués optar per això s’estaria en superàvit, però endeutats.  16 
 17 
El Sr. Àlex Puig  manifesta que el seu vot serà l’abstenció, atès que hi ha alguns punts que no 18 
els ha pogut revisar bé.  19 
 20 
El Sr. David Parron  diu que també s’abstindrà, doncs és un document merament tècnic i 21 
comptable.   22 
 23 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  24 
CiU sí 25 
ERC i AxLL abstenció  26 
 27 
3.1.5. PRP2014/827   Distribució Tram Supramunicipal Fons Cooperació loc al Catalunya 28 
any 2013.     29 
 30 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 31 
General: 32 
 33 
“Atès que l’import corresponent a l’any 2013 del tram supramunicipal del Fons de Cooperació 34 
Local de Catalunya es de 6.249,43 euros, d’acord amb la resolució GRI/1002/2014, de 9 de 35 
maig. 36 
S’acorda: 37 
Primer.- Distribuïr l’import corresponent a la prestació supramunicipal de serveis de l’any 2013 38 
dels Fons de Cooperació Local de Catalunya de la següent manera :   39 
Consorci Benestar Social del Gironès............     6.249,43 euros. “ 40 
Segon.-  Comunicar-ho al Consorci esmentat i a la Direcció General d’Administració Local.” 41 
 42 
Es produeixen les següents intervencions:  43 
 44 
El Sr. secretari  llegeix el text de la proposta que es porta a aprovació.   45 
 46 
El Sr. Àlex Puig  diu que el seu vot serà positiu i que no hi tenen res a dir.  47 
 48 
El Sr. David Parron  manifesta el mateix, o sigui que el seu vot serà positiu.   49 
 50 
S’aprova per unanimitat.  51 
   52 
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3.1.6. PRP2014/830   Aprovació de la rectificació de l'inventari de béns  i drets municipals 1 
referida a 31/12/2013.     2 
 3 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 4 
General: 5 
 6 
“Atès que la corporació està obligada a practicar la rectificació de l’inventari per tal de recollir i 7 
valorar, dins del període indicat, els béns i drets que permetin conèixer l'estat actual i real del 8 
seu patrimoni. 9 
Atès que l’article 163-2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 10 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, estableix que el sòl corresponent al 11 
percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, tant en sòl urbà com en 12 
sòl urbanitzable, s’incorpora al patrimoni municipal del sòl i d’habitatge. 13 
Vistos els articles 222 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 14 
de la Llei municipal i de règim local, els 102, 103, 105 i concordants del Reglament del 15 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre i la Regla 16 de la 16 
Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració local aprovada per Ordre del Ministeri 17 
d'Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004, així com l'informe emès pel secretari de la 18 
corporació. 19 
Atès que l’article 105 del Reglament de patrimoni dels ens locals estableix que correspon al Ple 20 
l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari general. 21 
S’acorda: 22 
Primer .- Aprovar la rectificació de l'inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament, referida a 31 23 
de desembre de 2013, amb les següents variacions: altes per valor de 1.588.626,34 euros, 24 
baixes per valor de 3.811,00 euros  i  augments de valor de béns ja existents a l’inventari per 25 
un import de 297.626,14 euros. 26 
Segon.- Remetre una còpia de la rectificació de l'inventari anteriorment aprovada, autoritzada 27 
pel Sr. secretari de la corporació i amb el vistiplau de l'alcalde, al Departament de Governació 28 
de la Generalitat de Catalunya, així com al de l'Administració de l'Estat.”  29 
 30 
Es produeixen les següents intervencions:  31 
 32 
El Sr. secretari  llegeix literalment els punts primer i segon de la proposta.  33 
 34 
El Sr. Àlex Puig  pren la paraula i manifesta que al ser  una qüestió merament tècnica hi votarà 35 
a favor.  36 
 37 
El Sr. David Parron  diu que també hi votarà a favor.  38 
 39 
S’aprova per unanimitat.  40 
   41 
3.1.7. PRP2014/829   Crear el Consell social municipal i aprovar inicial ment el Reglament. 42 
 43 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 44 
General: 45 
 46 
“Atès el que disposa l’article 137 de la Constitució, l’article 86 de l’Estatut d’Autonomia de 47 
Catalunya, l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local i 48 
l’article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 49 
municipal i de règim local de Catalunya, determinant la capacitat d’autoorganització i la 50 
reglamentària. 51 
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Atès el que disposen els articles 62 a 64 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 1 
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 54 de la Llei 2 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i els articles 29 i 30 del Reglament de participació 3 
ciutadana de l’Ajuntament de Llagostera, 4 
S’acorda: 5 
Primer.- Crear el Consell social municipal. 6 
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament del Consell social municipal. 7 
Tercer.-  Sotmetre aquest acord a exposició pública al BOP, al DOGC, en un mitjà de 8 
comunicació escrit diari i al tauler electrònic d’edictes de l’Ajuntament pel termini de 30 dies. En 9 
el supòsit que durant l’esmentat termini no es presenti cap reclamació ni al·legació, l’acord 10 
d’aprovació inicial i el text de l’esmentat Reglament es considerarà aprovat definitivament 11 
sense necessitat de cap tràmit ulterior i es publicarà íntegrament al BOP i una referència 12 
d’aquesta publicació al DOGC.”  13 
 14 
Es produeixen les següents intervencions:  15 
 16 
La Sra. Montserrat Vilà  pren la paraula i diu que es porta a aprovació inicial el Reglament del 17 
Consell social municipal. 18 
El grup municipal d’Iniativa va presentar una moció sobre aquest tema i en aquell moment no 19 
es va trobar adient tirar-ho endavant, però ara la situació del poble es va agreujant cada dia 20 
més i hi ha moltes entitats socials com la Cooperativa Idària que ja està constituïda legalment 21 
com a cooperativa d’inclusió social, per això ara es veu factible tirar endavant aquest consell 22 
per reglar-ne la composició i determinar les feines que ha de fer cadascú i també les taules que 23 
hi ha creades com la de convivència o la de la mutilació genital. 24 
 25 
El Sr. Àlex Puig  demana que aquest punt de l’ordre del dia quedi sobre la taula atès que             26 
hi ha alguns punts que no els tenen massa clars.  27 
Demana si s’ha parlat  amb els membres de les entitats del poble i quina ha estat la seva 28 
resposta, d’acord amb el punt 5.1.  29 
A l’article 8è.,  considera que en comptes d’una reunió seria convenient que constés que se’n 30 
fessin dues, una a l’inici del curs,  perquè després de les vacances es podrien detectar més bé 31 
les mancances de la mainada.  32 
Trobaria bé que en aquest consell s’hi poguessin integrar entitats com el Papu-tisores o algú 33 
d’Esports, atès que treballen sempre amb mainada.  34 
 35 
El Sr. David Parron  diu que celebra que finalment  aquest tema es porti al Ple. Quan el 2012 el 36 
seu grup va presentar la moció ja creien que era necessari tenir aquest consell, però val més 37 
tard que mai, encara que s’han perdut 2 anys per poder treballar en aquest tema. 38 
És un consell molt necessari perquè la crisi en comptes d’anar a menys va a més. 39 
També té objeccions a fer-hi, però com que és una aprovació inicial, en el període d’informació 40 
pública ja presentarà les al·legacions oportunes.       41 
 42 
La Sra. Montserrat Vilà  respon que com que és una aprovació inicial en el període 43 
d’al·legacions es podran presentar les aportacions que es creguin convenients per valorar-les, 44 
per tant, considera que no cal deixar aquest punt sobre la taula perquè enredereix tot el procés 45 
engegat que cal que tiri endavant. 46 
En relació al que ha demanat el Sr. Puig d’incloure-hi el Papu-tisores i personal d’esports, li 47 
respon que hi ha un punt on diu que es poden convidar altres membres perquè en un moment 48 
donat exposin la seva situació. 49 
 50 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  51 
CiU i AxLL sí 52 
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ERC abstenció   1 
 2 
4. Control i gestió municipal 3 
 4 
4.1 Donar compte de sentència del Jutjat contenciós  administratiu nº 3 de Girona 5 
desestimatòria del recurs interposat per Josep Sais  Busquets contra l’Ajuntament.  6 
 7 
El Sr. alcalde explica que es tracta d’aquell acopi de material de construcció que hi ha al costat 8 
de la carretera C-35 abans d’arribar a la costa de’n Alou. El propietari va anar esgotant tots els 9 
recursos a fi d’evitar no haver-ho de treure. 10 
 11 
El Sr. secretari,  pren la paraula i manifesta que és una sentència del Jutjat contenciós 12 
administratiu nº 3 de Girona, de data 26-03-2014, que desestima el recurs presentat per Josep 13 
Sais Busquets contra una de les multes coercitives imposades per l’Ajuntament per tal que 14 
procedís a retirar l’acopi de materials, que encara no s’ha fet. S’hauran de prendre altres 15 
mesures perquè ho retiri definitivament.  16 
No es descarta que aquest senyor porti a terme més accions legals contra l’Ajuntament perquè 17 
ha sol·licitat l’adequació de la llicència ambiental que s’ha denegat perquè no es pot legalitzar 18 
una cosa que és il·legal, per això tampoc s’ha fet res més en espera de si impugna o no 19 
aquesta denegació.  20 
 21 
4.2 Donar compte de sentència del Tribunal Superior  de Justícia de Catalunya per la qual 22 
es procedeix a l’arxiu de les actuacions derivades del recurs interposat per France 23 
Telecom contra l’Ajuntament.     24 
 25 
El Sr. secretari  pren la paraula i manifesta que és un tema més dels de telefonia mòbil. En 26 
aquest cas es dona la paradoxa que en primera instància es donava la raó a l’Ajuntament per 27 
part del Jutjat contenciós administratiu núm.1 i amb tota la jurisprudència que ha vingut a 28 
posteriori  del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el que ha fet l’Ajuntament es retirar-se 29 
de la segona instància perquè ja s’ha modificat l’ordenança i les liquidacions s’han anul·lat. 30 
 31 
4.3 Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.  32 
 33 
El Sr. secretari  dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van des de la número 485 a 34 
la 624/2014.     35 
 36 
4.4 Informes d’Alcaldia.  37 
 38 
El Sr. alcalde informa que ha assistit a les reunions que es convoquen des del departament 39 
d’Interior per parlar sobre les noves normatives en relació a la policia.  40 
Avui diu que ha assistit a un Consell d’Alcaldes per parlar de temes relacionats amb deixalleries 41 
i residus.  42 
 43 
4.5 Precs i preguntes.  44 
 45 
El Sr. Àlex Puig  formula les següents preguntes:  46 
- Com està el tema del pediatre del CAP que en el mes d’agost no n’hi ha? 47 
- Com està el tema dels horts urbans?   48 
 49 
El Sr. David Parron  formula les següents:  50 
- Ja se sap que no és el millor temps per les activitats industrials, però el polígon està aturat 51 
amb una pila de naus buides i com que en el Pla de Desenvolupament Local sortien unes 52 
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actuacions a fer a nivell de promoció de l’espai industrial i atès que darrerament només es parla 1 
de promocionar el turisme, pregunta si es pensa fer alguna cosa encaminada a promocionar 2 
l’activitat industrial del municipi. 3 
- Saber que passa amb dues publicacions municipals, una és el butlletí municipal que cada any 4 
que passa van apareixent menys números i aquest 2014 encara no n’ha sortit cap i l’altre és 5 
saber si sortirà cap més publicació del Pla de Barris, que creu que fa temps va sortir el número 6 
0.  7 
- Saber el cost que ha tingut per a l’Ajuntament el fet de posar la graderia suplementària per al 8 
partit de futbol amb el Racing de Santander. 9 
Com quantifica l’Ajuntament el retorn que pugui tenir pel municipi les inversions realitzades al 10 
camp de futbol? 11 
Vol fer extensiva la felicitació a tot el primer equip de la Unió Esportiva Llagostera per haver 12 
quedat primer del seu grup.   13 
- Quan es va fer l’assemblea de veïns de la urbanització Selva Brava no es va aconseguir 14 
formar una junta de compensació perquè ningú estava disposat a formar-ne part i pregunta que 15 
es pensa fer des de l’Ajuntament.  16 
 - Fa anys la Generalitat va fer un servei de mediació hipotecària i alguns municipis han signat 17 
una mena de conveni a fi d’informar en temes hipotecaris i fins i tot intercedeix amb els bancs. 18 
Demana si seria possible que es portés a terme a Llagostera perquè la gent pogués fer les 19 
seves consultes un dia a la setmana o al mes, doncs és un tema que existeix en aquest 20 
municipi.  21 
- Demana que d’una vegada per totes es posi fil a la agulla per solucionar el tema de 22 
l’aparcament al passeig Pompeu Fabra, ja que ara s’han tornat a repintar les línies a sobre la 23 
vorera i entén que de moment no es farà res. 24 
Quan plou no es pot passar pel mig del passeig perquè és un fangar i a les voreres hi ha 25 
cotxes, per tant demana que es desencalli d’una vegada.  26 
 27 
El Sr. alcalde  respon el següent:  28 
- En relació a la manca de pediatre el mes d’agost, diu que ja faran gestions per mirar de 29 
solucionar-ho.  30 
- En relació als horts, que ja hi ha hortalisses  plantades,  ha de dir que el Sr. Badosa ha 31 
autoritzat poder agafar aigua del seu pou per regar-los. En principi s’hi traurà l’aigua amb un 32 
motor que ha hi ha i es posarà en un dipòsit de 20.000 litres, llavors  es veurà que triga en 33 
recuperar el cabal. 34 
- Sobre l’activitat de la zona industrial, diu que si ara es parla de turisme és  perquè s’hi està 35 
treballant, però explica que l’antiga fàbrica Domingo Pascual Carbó marxava de Llagostera, 36 
però des de l’Ajuntament s’ha negociat amb el propietari de les naus, l’empresa Fusté i amb 37 
Selecenvàs perquè no hagués de marxar per dues raons,  una perquè és històrica al poble i 38 
l’altre perquè hi ha molta gent que hi treballa. 39 
No cal dir que no hi ha massa demanda per instal·lar indústria. 40 
 41 
El Sr. Ramon Soler per complementar la informació relacionada amb la zona industrial, a 42 
banda del que ha comentat l’alcalde, ha de dir que també es treballa dins la xarxa de promoció 43 
econòmica de la Diputació, amb un  grup de treball de polítiques i polígons industrials. 44 
Actualment s’està fent un treball de camp on aquest Ajuntament hi participa  i també s’està en 45 
contacte amb Acció  pel que fa el mapa de polígons industrials que estan desenvolupant 46 
perquè quan hi hagi una oportunitat es tingui en compte el de Llagostera.  47 
Pel que fa el butlletí d’informació municipal, diu que és conscient que encara no ha sortit el de 48 
l’any 2014, però que abans de l’estiu ho farà. 49 
El que es potencia molt és la informació digital perquè és la que dóna més servei a la gent i té 50 
molts seguidors. És una eina d’informació molt important. Ara es treballa en una nova pàgina 51 
web de Llagostera.cat i també visitillagostera.cat. 52 
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Aprofita per dir que ja s’han encarregat els panells informatius multimèdia del nucli antic i de 1 
l’oficina de turisme de l’estació. Tot i així no deixaran de fer la revista.  2 
La primera revista que es va fer del Pla de Barris anava finançada pel programa de treball als 3 
barris. S’ha demanat que es prorrogués dos anys més i no s’ha concedit, per tant si no hi ha 4 
subvenció no es farà una revista específica d’aquest tema, tot i que també hi ha la pàgina web 5 
que es va actualitzant periòdicament. 6 
Es preveu dins la propera actuació del Pla de Barris fer-ne un llibre, que potser serà una eina 7 
més visual que escrita. No descarta fer una altre revista més endavant, però sempre que sigui 8 
sota l’empara d’alguna subvenció com la primera.  9 
 10 
El Sr. alcalde  continua responent a les preguntes formulades en el següent sentit: 11 
- Sobre el cost del suplement de les grades del camp de futbol per disputar el partit amb el 12 
Ràcing,   ha de dir que va anar a parlar amb el president de la Diputació i,  com que el 13 
Llagostera és un equip que representa la província de Girona i la promociona,  ho 14 
subvencionaran.    15 
- Sobre el retorn pel municipi,  respon que,  quan venen equips de certa categoria i de lluny,  16 
sempre demanen on poden anar a dormir i a menjar. 17 
Però sobretot es fa molta publicitat del municipi de Llagostera. Quan es va anar a Barcelona, al 18 
saló internacional del turisme, ja no ens confonien amb La Llagosta, ni tampoc deien La 19 
Llagostera i fins i tot coneixien molts de restaurants del poble.  20 
El dia del partit amb el Santander, va ser una experiència molt gratificant i es va demostrar que 21 
Catalunya  no és el que pensa la resta d’Espanya, sinó que som gent solidària i que sabem 22 
atendre a la gent.  23 
A Santander va anar-hi amb l’autobús de l’afició i esperava que hi hagués una moguda amb 24 
banderes espanyoles per tot arreu i tatxant-nos de separatistes i va ser tot el contrari, almenys 25 
des del seu lloc no en va veure cap.      26 
- La setmana vinent hi ha convocada una nova reunió amb els propietaris de la urbanització 27 
Selva Brava per mirar que el procés no s’aturi. Els propietaris tenen moltes dificultats 28 
econòmiques i des de l’Ajuntament s’intentarà ajudar-los en tot el que es pugui.  29 
- Sobre el servei de mediació hipotecària, ha de dir que parlarà amb la responsable de l’oficina 30 
d’habitatge de l’Ajuntament i si hi ha alguna mena de conveni intentaran adherir-s’hi.  31 
- En relació a Ia forma d’aparcar del passeig Pompeu Fabra,  respon que cap Ajuntament ha 32 
sabut buscar-hi una solució.    33 
De solucions ja n’hi ha, però són costoses. La vorera no s’ha de retallar perquè la gent hi ha de 34 
passar a peu, però s’haurà de fer alguna petita actuació amb un cost mínim. 35 
Ara s’ha repintat les ratlles blanques dels aparcaments perquè havien desaparegut. 36 
De cares al pressupost del 2015 s’intentarà que s’inclogui fer-hi algun tipus d’obra.  37 
 38 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts d’onze de la nit s’aixeca la sessió de la qual 39 
s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde  amb mi el Secretari, que ho certifico. 40 
 41 


