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Exp. Gen: 2014/705 1 
02.03.37 2 

 3 
ACTA NÚM.: PLE2014/5 DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PL E DE L’AJUNTAMENT DE 4 
LLAGOSTERA REALITZADA EL DIA 30 D' ABRIL DE 2014 5 
 6 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia trenta d' abril de dos mil catorze es reuneix 7 
el Ple municipal per tenir sessió ordinària sota la Presidència de l’alcalde Sr. Fermí Santamaria 8 
Molero i amb l’assistència dels regidors  Srs. Josep Aliu Mundet,  Montserrat Vilà Añón, Ramon 9 
Soler Salvadó, Jesús Malagón Granados, Xavier Vilella Bayé,  Sergi Miquel Valentí, Pilar Aliu 10 
Bou, Carles Serrat Tur i David Parron Ojeda.  11 
La Sra. Olga González Gómez s’incorporarà al moment que es dirà. 12 
Excusa la seva absència la Sra. Anna Hereu Masó.   13 
Actua de secretari el Sr. Norbert Bes Ginesta 14 
 15 
1. Actes pendents d'aprovar  16 
 17 
1.1. PLE2014/3 ordinària 26/03/2014. 18 
S’aprova per unanimitat amb una petita esmena presentada pel grup d’AxLL que ja s’ha 19 
incorporat a l’acta.  20 
 21 
2. Propostes  22 
 23 
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries  24 
 25 
2.1.1. PRP2014/645   Aprovació definitiva del Projecte de reforma per a la supressió de 26 
barreres arquitectòniques al c/ Ganix.     27 
 28 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 29 
General:  30 
 31 
“El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 31.07.2013, va aprovar inicialment el “Projecte de 32 
reforma per a la supressió de barreres arquitectòniques al c/ Ganix (entre la Llar d’infants “El 33 
Niu” i el c/ del Sol)”, promogut per l’Ajuntament i redactat  per l’arquitecta Sra. Mª Mercè 34 
Corominas Noguera.  35 
Aquest projecte ha estat exposat al públic mitjançant anuncis inserits en el BOP núm. 158 de 36 
19.08.2013,  tauler d’anuncis de la Corporació i tauler d’anuncis electrònic (e-Tauler). 37 
Vista la documentació aportada per l’arquitecta per a la seva aprovació definitiva en data 38 
29.01.2014 (registre d’entrada núm. 299) que incorpora les consideracions fetes en l’acord de 39 
l’aprovació inicial i també les indicacions dels informes emesos per les companyies 40 
subministradores de serveis i altres. 41 

Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal en data 12.03.2014. 42 
D’acord amb l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 43 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normativa concordant. 44 
S’acorda: 45 
Primer.-   Aprovar definitivament el “Projecte de reforma per a la supressió de barreres 46 
arquitectòniques al c/ Ganix (entre la Llar d’infants “El Niu” i el c/ del Sol)”, promogut per 47 
l’Ajuntament i redactat  per l’arquitecta Sra. Mª Mercè Corominas Noguera, amb un pressupost 48 
d’execució, per  trams: 49 

Tram 1: entre Llar d’infants i c/ Lleó I ...........120.681,13 € (21%IVA inclòs)  50 
Tram 2: entre c/ Creu i c/ del Sol..... ............423.600,39 € (21%IVA inclòs) 51 
Pressupost total per contracte :....... ............544.281,52 €  (21%IVA inclòs) 52 
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Segon.-  Publicar-ho en el BOP, DOGC, i al tauler d’anuncis electrònic (e-Tauler) de la seu 1 
electrònica de l'Ajuntament de Llagostera.”  2 
 3 
Es produeixen les següents intervencions: 4 
 5 
El Sr. alcalde  pren la paraula i explica que es tracta d’aprovar definitivament aquest projecte 6 
que entra dintre del Pla d’Accessibilitat i està subvencionat per la Generalitat,  amb el nou 7 
PUOSC. Ja es veurà quan es podrà desenvolupar,  però en principi s’havia d’aprovar el 8 
projecte. 9 
Es va fer una reunió amb els veïns de la zona,  que varen fer unes aportacions que s’han 10 
recollit, sense alterar el projecte. 11 
 12 
El Sr. David Parron  manifesta que el seu grup no canvia l’opinió del que ja  va manifestar a 13 
l’aprovació inicial.  14 
El carrer Ganix és un carrer principal i cal arranjar-lo. L’arranjament creu que hauria estat millor 15 
fer-lo  per fases, encara que el projecte fos únic i comú.  16 
No es va creure oportú presentar al·legacions, pels motius expressats anteriorment i per tant 17 
manté el vot inicial de l’abstenció.  18 
 19 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  20 
CiU sí 21 
AxLL abstenció  22 
 23 
2.1.2. PRP2014/627   Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal núm. 3 0 de la taxa pel 24 
servei de Llar d'Infants per al curs 2014/2015.     25 
 26 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 27 
General:  28 
 29 
“Vista la Resolució ENS/260/2014, de 7 de febrer, per la qual el Departament d’Ensenyament 30 
aprova les normes de preinscripció i matrícula als centres sostinguts amb fons públics per al 31 
curs 2014-2015, 32 
Atès que tot i que el servei de llar d’infants presenta un desequilibri important entre ingressos 33 
afectats al servei i despeses, i la Generalitat de Catalunya ha reduït de forma progressiva les 34 
subvencions pel funcionament del servei. 35 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament mantenir les mateixes quotes pel curs 2014/2015, malgrat 36 
el dèficit i tenint en compte el caràcter social i educatiu d’aquest servei. 37 
Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 38 
Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 39 
a l’aprovació i la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 40 
Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 41 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La publicació dels textos actualitzats de les 42 
Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar acompliment al que estableix 43 
l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que han de complir la 44 
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 45 
comunicació informativa amb els ciutadans. En aquest sentit, les modificacions introduïdes als 46 
textos de les Ordenances fiscals municipals obeeixen, a l’acompliment de les previsions 47 
normatives esmentades anteriorment. 48 
S’acorda: 49 
Primer.- Modificar parcialment l’ordenança fiscal núm. 30 de la taxa per la prestació del servei 50 
de Llar d’Infants: 51 
Article 6. Quota tributària.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 52 
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CURS 2014/2015 1 

Tarifa 1. quotes mensuals d’escolaritat i menjador 
 

Euros 

Drets de matrícula   38,50/curs 
Drets de matrícula – residents fora del municipi. 110,00/curs 
Material escolar tot el curs (inclòs CD fi de curs) 33,00/curs 
Servei bon dia (de 2/4 de 9 a les 9hores) 20,00/mes 
Quota amb horari base (de 9 a 12h. i de 15 a 18 hores) 126,50/mes 
Quota amb horari base – residents fora del municipi  187,00/mes 
Lactants (de 4 mesos a 1 any d’edat) en concepte de serveis educatius  165,00/mes 
Lactants (de 4 mesos a 1 any d’edat) en concepte de serveis educatius- 
residents fora del municipi 

220,00/mes 

Tarifa 2.  Altres serveis   
Quota migdia per als nens fixos de menjador 49,50/mes 
Quota migdia per als nens fixos de menjador- residents fora del municipi  75,00/mes 
Per 1 servei de menjador fix 4,95/servei 
Per 1 servei de menjador eventual 9,90/servei 
Segon .- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord provisional, durant el 2 
termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 3 
d’exposició en el BOP. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 4 
reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu.” 5 
 6 
Es produeixen les següents intervencions:  7 
 8 
El Sr. secretari  explica que l’única modificació és l’aplicació de les taxes per al curs vinent 9 
2014-2015. 10 
L’import de les taxes relatives a la Llar d’Infants es manté. 11 
 12 
El Sr. David Parron  manifesta que si no hi ha cap taxa que hagi variat es pregunta si val la 13 
pena portar-ho a aprovació del Ple només per aprovar el canvi de curs. 14 
Creu que estalviaria feina només portar-ho a aprovació del Ple quan  les tarifes es 15 
modifiquessin.  16 
Celebren que no hi hagi cap canvi en les tarifes, ja que en la situació actual es bo i oportú.  17 
El seu vot serà l’abstenció perquè creu que seria adient que s’hi incorporés una tarifació social 18 
directament en aquestes taxes de l’ordenança i d’aquesta manera no caldria fer unes bases per 19 
a ajuts. 20 
Avança que no presentaran al·legacions contra aquestes bases perquè són pràcticament iguals 21 
a les de l’any passat, que sí que en varen presentar i se’ls varen desestimar, per la qual cosa 22 
no tindria sentit fer-ho.  23 
 24 
El Sr. alcalde  respon que el que es vol és marcar curs per curs la tarifa que s’aplica, perquè 25 
una vegada a mig curs hi varen haver modificacions. 26 
Tant el curs passat com aquest, a l’hora de fer les inscripcions es notifica a les famílies que hi 27 
haurà ajuts per a qui ho necessiti, o sigui que la tarifació social ja s’aplica.  28 
 29 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  30 
CiU sí 31 
AxLL abstenció   32 
 33 
2.1.3. PRP2014/652   Aprovació de les bases de la convocatòria d'atorgam ent 34 
d'autoritzacions de venda no sedentària del mercat municipal.     35 
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 1 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 2 
General:  3 
 4 
“Atès el que disposa l’article 84.2.c de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en relació a la 5 
competència dels municipis en l’ordenació i prestació de serveis bàsics a la comunitat. 6 
Atès el que disposa l’article 25.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 7 
règim local, en relació a la competència dels municipis en mercats. 8 
Atès el que disposa l’article 66.3.g del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 9 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació també a la 10 
competència dels municipis en mercats. 11 
Atès que d’acord amb el Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l'adequació de normes 12 
amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 13 
2006, relativa als serveis en el mercat interior, la llista d’espera en la sol·licitud de llicències pel 14 
mercat de venda no sedentària ha quedat anul·lada i les noves llicències s’adjudicaran per 15 
concurrència competitiva. 16 
Atès que en aquests moments hi ha disponibilitat de 55 metres lineals en el mercat municipal 17 
de Llagostera.  18 
Atès el que estableix el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (publicat al 19 
BOP 214, de 8 de novembre de 2013), el Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç 20 
interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de 21 
febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, i la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni 22 
de les Administracions Públiques. 23 
Vistos els antecedents de raó. 24 
S’acorda: 25 
Primer.- Aprovar les bases de la convocatòria per a l’atorgament de les autoritzacions de 26 
venda no sedentària del mercat municipal de Llagostera per adjudicar 55 metres lineals 27 
disponibles. 28 
Segon.- Procedir de forma simultània a la convocatòria pública per a l’atorgament de les 29 
autoritzacions. 30 
Tercer.- Publicar anunci de les bases i la convocatòria en el BOP i e-Tauler.”  31 
 32 
Es produeixen les següents intervencions:  33 
 34 
El Sr. Carles Serrat  pren la paraula i diu que es tracta d’aprovar les bases per autoritzar noves 35 
parades i que s’han inclòs les esmenes proposades a la Comissió Informativa.  36 
 37 
El Sr. David Parron  diu que quan el Ple va aprovar el Reglament, el seu vot va ser l’abstenció. 38 
Varen presentar unes esmenes i se’n varen acceptar unes quantes.  39 
Però en el cas que avui es porta a aprovació, el seu vot serà favorable perquè les bases que es 40 
presenten les troben  encertades a les necessitats del mercat actual.  41 
 42 
S’aprova per unanimitat.  43 
 44 
2.1.4. PRP2014/696   Modificació de crèdit 3-CE 4/2014 per crèdits extra ordinaris.     45 
 46 
En aquest punt s’incorpora la regidora Sra. Olga González.  47 
 48 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 49 
General:  50 
 51 
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“El foment del turisme és una de les principals finalitats del pla estratègic de desenvolupament 1 
local i la col·locació de panells d’informació turística és una eina dinamitzadora essencial del 2 
sector de turisme. 3 
Per altra banda, l’Ajuntament de Llagostera manifesta l’interès en adquirir accions de l’empresa 4 
pública SUMAR S.L., que actua a l’àmbit social, en la mesura que aquesta societat pot ser útil 5 
alhora de donar suport per dissenyar i planificar actuacions en l’àmbit social. 6 
De conformitat amb l’article 177 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el 7 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb l’article 5 de les Bases d’execució 8 
del pressupost municipal per a l’exercici 2014. 9 
D’acord amb l’article 36 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, els crèdits extraordinaris i 10 
suplements de crèdit es podran finançar indistintament amb els següents recursos: 11 

a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. 12 
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats. 13 
c) Amb anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions pressupostàries del pressupost 14 

vigent. 15 
Vista la memòria de l’Alcaldia que justifica la necessitat d’aprovar la modificació de crèdit, de 16 
forma urgent. 17 
Vist l’informe emès per la Interventora accidental. 18 
S’acorda:  19 
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3-CE 4/2014 del 20 
pressupost municipal de l’exercici 2014, que inclou les següents variacions:   21 
Crèdits extraordinaris 22 
08.230.85090 Adquisició accions       10,00 € 
12.432.62300 Panells informatius turístics 23.000,00 € 
 TOTAL altes en aplicacions de despeses 23.010,00 € 
Procedència dels fons: 23 
Minorament aplicacions de despeses  24 

08.230.46500 
Serveis Socials Consell Comarcal        10,00 € 

06.450.61901 
Millores infraestructures 15.000,00 € 

12.430.22602 
Desenvolupament Pla Estratègic  8.000,00 € 

 TOTAL baixes en aplicacions de despeses 23.010,00 € 
 25 

Segon .- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci en 26 
el BOP i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i reclamacions. 27 
Tercer .- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense 28 
necessitat de nou acord. 29 
 30 
Es produeixen les següents intervencions: 31 
 32 
El Sr. Ramon Soler  explica que és una modificació de partides que ja existeixen per poder 33 
posar en marxa uns panells informatius turístics.  34 
Aquesta actuació ja és prevista dins el Pla estratègic per posar en valor els atractius turístics 35 
que té Llagostera i en el pressupost ja hi havia una partida en el capítol 2 de despeses i això és 36 
una inversió. 37 
El motiu que passi pel Ple és perquè es crea el capítol 6 d’inversions. No afectarà el capítol 38 
d’inversions perquè va lligat a una subvenció especial de la Diputació de Girona de 74.638 39 
euros,   que permetrà  suplementar la partida que es redueix. 40 
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 1 
El Sr. David Parron  pren la paraula i diu que una de les partides que es minora és la de 2 
desenvolupament del Pla estratègic i li sobta perquè a l’aprovació del pressupost municipal,  3 
una de les seves queixes era saber si serien suficients els 15.000 euros que s’hi destinaven per 4 
fer-hi  les accions de l’any 2014.  5 
Ha estat revisant les fitxes de les accions previstes per turisme i no ha sabut veure per enlloc 6 
cap referència als panells turístics. 7 
Pregunta si ja hi ha uns diners destinats al Pla estratègic,  perquè es crea una nova partida i 8 
se’n minora una altra.  9 
En qualsevol cas,  la partida es quedarà en 7.000 euros i continua pensant  que no serà 10 
suficient per a tot el que previsiblement s’haurà de desenvolupar dintre de l’any 2014, però en 11 
tot cas ja es farà una altra modificació de crèdit.  12 
Tot el relacionat amb la promoció turística hauria de seguir les directrius del Pla estratègic i els 13 
panells no els hi ha vist.  14 
Creu que caldria treballar més en concret en com es vol enfocar el turisme que es vol per a 15 
Llagostera.  16 
Per tot l’exposat, el seu vot serà l’abstenció.  17 
 18 
El Sr. Ramon Soler  puntualitza que el capítol 2 són despeses generals i aquets panells 19 
turístics són una inversió perquè tenen una vida útil que pot anar més enllà dels cinc o sis anys 20 
i han de formar part de l’inventari municipal i del capítol 6.  21 
El Pla estratègic marca com una de les línies prioritàries el desenvolupament turístic  i un 22 
objectiu es posar en valor els actius de Llagostera i donar-los a conèixer. 23 
Per tant, no es posa específicament “compra de panells turístics” , però sí que parla de l’ús de 24 
les noves tecnologies, per tant hi ha una planificació que s’està tirant endavant.   25 
Les partides que desenvolupen aquestes actuacions no només són a la partida de 26 
desenvolupament del Pla estratègic, sinó que el conjunt d’actuacions estan a diversos àmbits. 27 
Aquesta modificació de crèdit,  l’única cosa que fa és obrir partida al capítol 6 i suplementar-la  28 
amb una altra perquè es pugui fer la contractació dels panells, que tenen un valor de 23.000 29 
euros en ser d’una complexitat important i donaran un valor molt important per a la gent que 30 
visiti el municipi. Se n’ubicarà un al nucli antic i l’altre a l’oficina de turisme a tocar la via verda. 31 
Són tàctils,  donaran informació en quatre idiomes i és una eina de promoció més a l’abast de 32 
qualsevol turista. 33 
En realitat,  el que es fa és incrementar en 15.000 euros aquestes actuacions que ja estaven 34 
pressupostades. 8.000 euros ja vénen d’una partida prevista i se n’hi suplementen 15.000 de 35 
millores d’infraestructures, que al mateix temps no vol pas dir que quedaran reduïdes perquè al 36 
juliol se n’hi posaran 74.638 euros de la Diputació.  37 
 38 
El  Sr. David Parron   diu que espera que aquesta subvenció acabi arribant. 39 
Un dels punts febles que veu en el Pla de Desenvolupament Local és la manca de concreció en 40 
les fitxes,  que deixaven molt marge per a la interpretació i si haguessin estat més clares potser 41 
no s’hauria d’haver fet aquesta modificació de crèdit.  42 
 43 
El Sr. Ramon Soler  diu que aquesta subvenció de la Diputació està assegurada perquè és 44 
nominal i la convocatòria és tancada i definida.  45 
És una inversió financerament sostenible perquè està recollida en el Reial Decret que ho regula 46 
i ha permès donar un pas més en les actuacions.  47 
Un d’aquests dos panells es finançarà via Pla de Barris,  perquè s’ubicarà dintre de l’àmbit del 48 
nucli antic.  49 
Demana que no s’expliqui a la gent el que no és perquè està previst, planificat i definit dintre del 50 
Pla estratègic.  51 
 52 
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S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  1 
CiU sí 2 
AxLL abstenció  3 
 4 
2.1.5. PRP2014/618   Fixar els dos festius en què els establiments comer cials de 5 
Llagostera podran romandre oberts.  6 
 7 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 8 
General:  9 
 10 
“La Junta de Govern Local, en sessió de 10 d’abril de 2014, va acordar: 11 
“L’article 1.2. c) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a 12 
determinades activitats de promoció, determina que el nombre de diumenges i festius en què 13 
podran romandre oberts els establiments comercials és de vuit l’any. Cada ajuntament ha de 14 
fixar dos festius més per al seu àmbit territorial municipal. 15 
L’article 1 de l’Ordre EMO/36/2014,  de 25 de febrer, per la qual s’estableix el calendari 16 
d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2014 i 2015, 17 
estableix els vuit dies festius en què els establiments comercials poden romandre oberts els 18 
anys 2014 i 2015. L’article 2 de la mateixa Ordre estableix que els ajuntaments poden substituir 19 
fins a 2 d’aquestes dates per qualsevol diumenge o festiu, llevat de les dates detallades a 20 
l’article 1.2.d) de la Llei 3/2014. 21 
L’article 3.1 de l’Ordre EMO/36/2014, de 25 de febrer, estableix els terminis de comunicació 22 
dels canvis a la Direcció General de Comerç: 31 de maig per a l’any 2014 i 28 de febrer per a 23 
l’any 2015. 24 
Bon Preu SAU ha sol·licitat a aquest Ajuntament (Registre d’entrada 946, de 28 de maç de 25 
2014) que els dos festius a elegir per l’Ajuntament per a l’any 2014, d’acord amb l’article 1.2.c) 26 
de la Llei 3/2014, siguin el 18 d’abril  i  el 15 d’agost. Consultada telefònicament la Unió de 27 
Botiguers de Llagostera, s’ha manifestat d’acord amb aquestes dates. 28 
La competència per fixar els dies festius en què podran romandre oberts els establiments 29 
comercials és del Ple, que té prevista la propera sessió ordinària el 30 d’abril, data posterior al 30 
18 d’abril. Per tant és urgent abans del 30 d’abril resoldre la petició de Bon Preu SAU referent a 31 
la festivitat del 18 d’abril, 32 
Primer.- Accedir a la petició de Bon Preu SAU i fixar el 18 d’abril de 2014 com un festiu de 33 
l’any 2014 en què els establiments comercials de Llagostera podran romandre oberts. 34 
Segon.- Elevar aquest acord al Ple per tal que el ratifiqui, juntament amb l’acord de fixar la 35 
resta de festius a determinar per a l’any 2014 i 2015. 36 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa 37 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a Bon Preu SAU i a la Unió de Botiguers de 38 
Llagostera.   39 
Quart.- Fer públic aquest acord a través del web municipal.” 40 
Vista la Llei Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades 41 
activitats de promoció, 42 
Vista l’Ordre EMO/36/2014,  de 25 de febrer, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels 43 
establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2014 i 2015,  44 
Per tot això, 45 
S’acorda: 46 
Primer.-  Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 10 d’abril de 2014, relatiu a 47 
l’autorització d’obertura del dia 18 d’abril de 2014 com un festiu de l’any 2014 en què els 48 
establiments comercials de Llagostera podran romandre oberts. 49 
Segon.-  Fixar el 15 d’agost de 2014 com un festiu de l’any 2014 en què els establiments 50 
comercials de Llagostera podran romandre oberts. 51 
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Tercer.-  Comunicar aquest acord a la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa 1 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a Bon Preu SAU i a la Unió de Botiguers de 2 
Llagostera.   3 
Quart.-  Fer públic aquest acord a través del web municipal.”   4 
 5 
Es produeixen les següents intervencions:  6 
 7 
El Sr. secretari   llegeix textualment els punts primer, segon, tercer i quart de la part dispositiva 8 
d’aquest acord que es porta a aprovació.  9 
 10 
El Sr. alcalde  diu que abans de prendre aquest acord es va parlar amb la Unió de Botiguers i 11 
que no hi va posar cap inconvenient. La petició d’aquestes dues dates la va fer el supermercat 12 
Bon Preu. 13 
 14 
El Sr. David Parron  manifesta que no són favorables que els empleats hagin de treballar els 15 
festius i no puguin gaudir dels dies d’oci, motiu pel qual estan en contra de l’increment del 16 
nombre d’aquests dies.  17 
En el cas concret de Llagostera afectarà les botigues més grans que hi ha, en les quals els 18 
treballadors no tenen capacitat de negociació, sinó que la direcció imposa el seu calendari 19 
laboral, per tant és injust de per si i no és fruit de cap negociació sinó d’una imposició.  20 
Per declarar mitjançant un acord de Junta de Govern Local que un d’aquests dos dies es podia 21 
obrir (el 18 d’abril concretament),  l’equip de govern no va consultar-ho amb l’oposició,  i si ho 22 
va consultar a la Unió de Botiguers,  el més lògic hagués estat que també se’ls hagués dit a 23 
ells. Troba que això és una forma de menyspreu a l’oposició, ja que els porta a ratificar un 24 
acord que mai no se’ls va consultar.   25 
Pels motius exposats, el seu vot serà  en contra.  26 
 27 
El Sr. alcalde  diu que el primer de maig,  que cau en dijous i és dia de mercat,  es podrà obrir i 28 
el que vulgui ho farà i el que no ho vulgui no ho farà.  29 
La gent que ens visita o bé té una segona residència a Llagostera, tindran l’opció de poder 30 
comprar. Si Llagostera s’enfoca cap a un municipi turístic s’haurà de començar a parlar dels 31 
horaris que els comerços podran tenir obertes les portes. 32 
Pel que fa a no consultar-ho amb l’oposició, ha de dir que la representant d’ERC ja havia 33 
presentat la seva dimissió i a AxLL es va considerar que no era un tema que impliqués molt la 34 
política municipal.  35 
 36 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  37 
CiU sí 38 
AxLL no   39 
 40 
2.1.6. PRP2014/530   Aprovar l'adhesió al Pla d'Igualtat d'Oportunitats i Gènere 2014-2016 41 
del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.     42 
 43 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 44 
General: 45 
 46 
“Atès el que estableix l’article 25.2m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 47 
règim local (LRBRL), en relació a les competències dels ens locals en relació a salut, serveis 48 
socials i promoció i reinserció socials. 49 
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’avançar en la implantació de polítiques d’igualtat 50 
d’oportunitats entre homes i dones, 51 
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Considerant que el Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Gènere 2014-2016 del Consorci de Benestar 1 
Social Gironès-Salt s’adapta a les característiques i a la realitat del nostre municipi, 2 
S’acorda: 3 
Primer.-  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Llagostera al Pla d’Igualtat d’Oportunitats i 4 
Gènere 2014-2016 del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 5 
Segon.-  Facultar l’alcalde per formalitzar els documents necessaris per a l’execució d’aquest 6 
acord. 7 
Tercer.-  Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.”  8 
 9 
Es produeixen les següents intervencions: 10 
 11 
La Sra. Pilar Aliu  pren la paraula i explica que Llagostera ja estava adherida a aquest Pla, 12 
però ara s’ha de renovar per quatre anys més.  13 
 14 
El Sr. David Parron  diu que en el Pla 2011-2013 hi havia uns objectius per assolir, d’entre els 15 
quals  hi havia la creació  d’una comissió de seguiment de la qual havia de formar part grups de 16 
dones, representants polítics, etc. 17 
Aquesta comissió  havia de permetre conèixer el grau d’execució i l’estat de l’esmentat Pla, 18 
però la seva impressió és que s’ha limitat a col·laborar-hi amb el dia 8 de març, dia de la Dona 19 
Treballadora i  25 de novembre,  dia per l’eradicació de la violència de gènere.  20 
Creu que des de l’Ajuntament no s’ha fet gaire res més i que s’ha deixat la major part de 21 
l’execució del Pla  en mans del Consell Comarcal. 22 
Aquest Pla que avui s’aprova,  considera que és prou ambiciós perquè hi ha tots uns eixos i 23 
objectius per treballar-hi  des de l’Ajuntament i no deixar-ho tot en mans del Consell Comarcal. 24 
Malgrat tot l’exposat, el seu vot serà favorable. 25 
 26 
La Sra. Pilar Aliu  respon que des de l’àrea d’Igualtat s’han fet reunions amb els tècnics de les 27 
diferents àrees de l’Ajuntament. 28 
S’han programat cursos des de l’àrea de Cultura,  només per a dones i des de l’àrea esportiva 29 
també. 30 
Ja fa anys que es varen crear taules contra la mutilació femenina, que ja s’hi treballa.  31 
Potser tot el que es fa no és molt visible, però sí que s’hi  treballa.  32 
 33 
La Sra. Montserrat Vilà  afegeix que fa molt temps que es treballa amb  el SIAD,  o amb  Dona 34 
Espai,  que estan  dintre del Pla d’Igualtat.   35 
 36 
El Sr. David Parron  diu que totes aquestes coses estan molt bé, però que l’Ajuntament no es 37 
pot limitar al SIAD o a la violència contra les dones, sinó que hi ha moltes més accions per fer i 38 
també fer comissions d’avaluació i de seguiment.  39 
 40 
El Sr. alcalde  diu que es farà una memòria anual, tal com ha quedat amb la regidora,  perquè 41 
hi hagi constància  de les actuacions realitzades. 42 
 43 
S’aprova per unanimitat.  44 
   45 
2.1.7. PRP2014/582   Assignar al pavelló municipal d'esports el nom de J osep Mir.     46 
 47 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 48 
General: 49 
 50 
“Per Decret d’Alcaldia 1.318/2013, de 19 de novembre de 2013, es va iniciar l’expedient per 51 
donar al pavelló municipal d’esports el nom de Josep Mir. 52 
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Comunicada aquesta resolució a la família del Sr. Josep Mir, 1 
Formulada la proposta de l’instructor i exposada al públic pel termini de 20 dies sense que s’hi 2 
hagin presentat al·legacions, per tal de complir el que disposa el Reglament d’honors i 3 
distincions de l’Ajuntament de Llagostera, cal elevar l’acord al Ple. 4 
S’acorda: 5 
Primer.-  Assignar al pavelló municipal d’esports el nom de Josep Mir.”.   6 
 7 
Es produeixen les següents intervencions:  8 
 9 
El Sr. secretari  llegeix el text del dictamen que es porta a aprovació.  10 
 11 
El Sr. alcalde  saluda el fill d’en Josep Mir,  en Jordi, que ve en representació de la seva família 12 
i exposa que si s’ha decidit donar aquest nom al Pavelló d’Esports ha estat per la implicació 13 
que va tenir en el món de l’esport i la bona tasca mentre va ser-ne regidor a l’Ajuntament.  14 
Quan va ser regidor es va començar a treballar en el que seria el Pavelló que ara hi ha. 15 
Apart de la seva implicació en el món esportiu, també formava part de la comissió de festes, ja 16 
que tenia molta connexió amb el jovent.  17 
Per tots aquests motius, es va considerar oportú que el lloc més adient i que podria lluir més 18 
seria el Pavelló Poliesportiu,  que fins ara no tenia cap nom.  19 
Abans de prendre el present acord, ha fet consultes amb persones relacionades amb el món de 20 
l’esport local, les quals no han mostrat cap reticència que el Pavelló portés el nom d’en Josep 21 
Mir.   22 
 23 
El Sr. David Parron  diu que en aquest punt el seu vot serà l’abstenció.  24 
No voldria que es mal interpretés. No  és un tema en concret d’en Josep Mir, sinó que en 25 
general no són partidaris de designar amb noms de regidors o alcaldes coses concretes del 26 
poble,  perquè sempre es corre el risc de deixar-ne algun que potser també s’ho mereixia.  27 
 28 
El Sr. alcalde  diu que la raó per la qual s’ha triat el nom d’en Josep ha estat perquè sempre es 29 
va implicar amb tot l’associonisme llagosterenc. 30 
 31 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  32 
CiU sí 33 
AxLL abstenció  34 
 35 
2.1.8. PRP2014/653   Moció d'AxLL, en relació a l'impost sobre l'increme nt del valor dels 36 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), en casos d' execució hipotecària.     37 
 38 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 39 
General:  40 
 41 
“ Exposició de motius 42 
En l’actual conjuntura econòmica són moltes les famílies que no poden continuar fent front a les 43 
obligacions hipotecàries que en seu dia van concertar per adquirir el seu habitatge habitual, 44 
Són evidents els problemes que s’estan generant com a conseqüència de les execucions 45 
hipotecàries, situació que a més pot comportar un risc d’exclusió socials per als afectats, 46 
En aquests casos, a banda que les persones perdin el seu habitatge, i en la majoria de supòsits 47 
continuïn sent deutores de part del préstec o crèdit hipotecari, l’Ajuntament de Llagostera 48 
també els reclama el pagament de l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de 49 
naturalesa urbana (IIVTNU), més conegut com “plusvàlua”. No cal dir que aquest fet agreuja la 50 
situació en què es troben aquestes persones, 51 
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Per aquest motiu, tal i com han fet molts consistoris catalans i com recomana el mateix Síndic 1 
de Greuges, presentem a la consideració del ple una proposta que pretén evitar que, en els 2 
supòsits que detallarem més endavant, aquestes persones es vegin obligades a pagar l’impost 3 
esmentat, 4 
En primer lloc, cal tenir en compte que l’article 59 del Text refós de la Llei reguladora de les 5 
hisendes locals (TRLHL) disposa que “els ajuntaments poden establir i exigir l’impost sobre 6 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, d’acord amb aquesta Llei, les 7 
disposicions que la despleguin i les respectives ordenances fiscals”. Així doncs, cal remarcar 8 
que aquest impost és de caràcter potestatiu, 9 
En segon lloc, volem constatar que la darrera modificació introduïda en l’ordenança municipal 10 
que regula aquest impost ha resultat del tot insuficient. Efectivament, com a conseqüència de 11 
l’aprovació del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de 12 
deutors hipotecaris sense recursos, es va fer una modificació del TRLHL que alhora es va 13 
extrapolar a la normativa local (article 2.4 de l’Ordenança Fiscal núm. 4): 14 
“En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del 15 
Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris 16 
sense recursos, amb ocasió de la dació en pagament del seu habitatge prevista a l’apartat 3 de 17 
l’annex de dita norma, té la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat 18 
que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l’import de les 19 
obligacions tributàries satisfetes”. 20 
D’aquesta mesura no se’n poden beneficiar totes les persones que es trobin en la situació 21 
descrita més amunt, sinó que, tal com diu la norma, només és aplicable a un grup concret de 22 
deutors hipotecaris. Per això, entenem que aquesta modificació introduïda pel legislador estatal 23 
no és suficient per evitar que les persones que hagin perdut la titularitat del seu habitatge com a 24 
conseqüència de subhastes o procediments d’execució hipotecària els sigui liquidat l’impost 25 
esmentat. 26 
L’article 104 del TRLHL estableix que “l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 27 
naturalesa urbana és un tribut directe que grava l’increment de valor que experimentin aquests 28 
terrenys i es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys per 29 
qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del 30 
domini, sobre aquests terrenys”,  31 
Del contingut de l’article 104 s’entén que mitjançant aquest tribut es pretén grava el benefici 32 
obtingut en la transmissió d’un terreny, atenent que aquest benefici ha estat fruit del temps que 33 
ha transcorregut i de les inversions públiques realitzades. En aquest sentit, val a dir que, 34 
jurisprudencialment, l’impost s’ha justificat com un dret de les entitats locals a participar en la 35 
plusvàlua dels terrenys de propietat particular, derivat, fonamentalment, de la realització d’obres 36 
o serveis públics o de qualsevol altra causa que sigui aliena a l’acció del propietari, 37 
De la definició de l’impost es distingeixen tres elements: 38 
- el caràcter urbà dels terrenys; 39 
- la transmissió de la propietat o, alternativament, la constitució o transmissió d¡un dret real de 40 
gaudi; 41 
- un increment de valor dels terrenys. 42 
Així doncs, perquè es produeixi el fet imposable, cal que tinguin lloc els tres elements 43 
simultàniament. 44 
No es posa en dubte que l’alineació forçosa d’un habitatge, encara que sigui conseqüència de 45 
la seva execució hipotecària, implica la transmissió de la seva propietat a favor del nou 46 
adjudicatari, 47 
Tanmateix, si es transmet un terreny urbà, però no es genera un increment de valor, no es pot 48 
entendre produït el fet imposable, 49 
No obstant això, en aquest punt, cal fer menció que quan l’article 107 TRLHL determina la base 50 
imposable de l’impost només té en compte el valor del bé en el moment de la meritació de 51 
l’impost. Així, en vista d’aquest sistema de còmput de l’increment establert en l’article 107, es 52 
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pot dir que resulta difícilment comprensible que aquest sistema pugui permetre valorar la 1 
realitat de l’increment o la inexistència d’aquest, ja que no es té en compte la diferència de 2 
valors del bé entre el moment de l’adquisició i el moment de l’alineació, 3 
Continuant amb l’anàlisi de la Llei reguladora de les hisendes locals vigent, cal esmentar que 4 
no preveu que les ordenances fiscals puguin regular bonificacions sobre la quota de l’impost en 5 
els casos en què la transmissió de l’habitatge hagi estat conseqüència de la seva pèrdua arran 6 
d’un procediment d’execució, ni s’ha regulat una exempció per a aquests supòsits, 7 
En aquest sentit, cal remarcar que, de conformitat amb l’article 8 de la Llei general tributària, 8 
l’establiment de les exempcions, reduccions, bonificacions, deduccions i altres beneficis o 9 
incentius fiscals, s’han de regular per llei, 10 
Cal recordar també que l’article 31 de la Constitució espanyola estableix que tothom contribuirà 11 
al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica, mitjançant 12 
un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà 13 
abast confiscatori, 14 
En aquest sentit, en els supòsits en què l’Administració obliga a assumir una càrrega tributària 15 
a qui resulta perjudicat de la transmissió del que havia constituït el seu habitatge habitual, tal 16 
com succeeix en els casos d’execucions hipotecàries, hem d’entendre que aquesta actuació 17 
s’allunya del criteri de justícia i dels principis establerts en l’article 31 de la Constitució 18 
espanyola. 19 
D’acord amb això, en virtut del principi de capacitat econòmica, i amb la voluntat de protegir i 20 
no agreujar la situació de la persona que no pot fer front a les obligacions hipotecàries 21 
concertades per adquirir el seu habitatge habitual imposant-li l’IIVTNU, considerem necessària 22 
una modificació legislativa de la Llei d’hisendes locals, a fi que es declarin exemptes de 23 
tributació de l’IIVTNU les transmissions de terrenys derivades d’una execució hipotecària quan 24 
aquesta afecti l’alienació de l’habitatge habitual del subjecte passiu. 25 
Així mateix, i sens perjudici d’haver fet avinent la necessitat d’una modificació legislativa a 26 
escala estatal en el sentit descrit anteriorment, també cal recordar que són els ajuntaments els 27 
que estableixen i exigeixen aquest impost. En aquest sentit, val a dir que tampoc no s’entén 28 
que l’Administració local resulti especialment beneficiada amb la imposició d’aquest tribut a un 29 
col·lectiu de persones que ha perdut l’habitatge habitual per falta de compliment de les 30 
obligacions hipotecàries, ja que això també suposa adjudicar a l’ajuntament un deute de 31 
cobrament difícil, i l’activitat administrativa d’execució també comporta unes despeses per a 32 
l’Administració.  33 
Per aquest motiu, considerem que, mentre no s’aprovi una modificació legislativa de la Llei 34 
reguladora de les hisendes locals en el sentit esmentat anteriorment, l’Ajuntament de 35 
Llagostera, en l’àmbit de les seves competències, hauria d’establir mesures compensatòries 36 
per no empitjorar la situació en què ja es troba l’executat hipotecari, amb la imposició del 37 
pagament de l’impost esmentat, d’acord amb els principis de capacitat econòmica, 38 
proporcionalitat i justícia. 39 
Així doncs, el nostre Ajuntament no pot restar impassible a la possibilitat que la normativa obre 40 
a poder fer més suportable el drama humà que representa la pèrdua del sostre on els nostres 41 
veïns i veïnes viuen. 42 
S’acorda: 43 
Primer.-  Modificar l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’ impost sobre l’increment del valor 44 
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per tal d’evitar que els veïns i veïnes que perden 45 
el seu habitatge habitual com a conseqüència d’una execució hipotecària vegin agreujada la 46 
seva situació per haver d’assumir el pagament de l’IIVTNU. 47 
A tal efecte es tindrà en consideració com a possibles modificacions la incorporació d’una 48 
disposició temporal transitòria o d’un nou supòsit de no subjecció, tal i com consta en l‘Annex 1 49 
d’aquesta moció. 50 
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Segon.- Suspendre cautelarment el cobrament de les liquidacions de l’IIVTNU de l’habitatge 1 
quan la unitat familiar només disposi d’aquest i sigui la seva residència habitual i permanent, 2 
concretant-se en els supòsits següents: 3 

a) Processos de desnonament d’habitatge de primera residència. 4 

b) Dacions en pagament de l’habitatge habitual no incloses en el Reial decret llei 6/2012. 5 

c) Pèrdua de la propietat de l’habitatge habitual en processos judicials i extrajudicials 6 
d’execució hipotecària, sense desnonament, inclosos en el RDL 27/2012. 7 
A tal efecte s’incorporarà a l’expedient una relació individualitzada de liquidacions a suspendre, 8 
amb inclusió de les liquidacions aprovades pendents de cobrament. 9 
Tercer.-  Demanar al Congrés dels Diputats i als grups parlamentaris que modifiquin el Reial 10 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 11 
les hisendes locals sobre l’IIVTNU, a fi que es declarin exemptes de tributació de l’IIVTNU les 12 
transmissions de terrenys derivades d’una execució hipotecària quan aquesta afecti l’habitatge 13 
habitual del subjecte passiu.  14 

ANNEX 1 15 

� DISPOSICIÓ TEMPORAL TRANSITÒRIA. 16 

Durant el present exercici i a l’espera d’una reforma legislativa sobre la qüestió, l’òrgan 17 
competent suspendrà l’emissió de les liquidacions de l'Impost Sobre l'Increment del Valor dels 18 
Terrenys de Naturalesa Urbana ("plusvàlua") en els supòsits que la transmissió s’hagi fet per 19 
raó de dació en pagament de deute hipotecari, per subhasta per execució hipotecària o per 20 
alguna altra figura jurídica que emmascari la veritable situació de pèrdua de la finca i adquisició 21 
per l’entitat creditícia, amb motiu de no haver pogut fer front el creditor al deute pendent, la qual 22 
cosa s’haurà d’acreditar. Per suspendre l’emissió de les liquidacions en els supòsits anteriors, 23 
caldrà que concorrin els següents requisits:  24 

a) Que el bé immoble transmès sigui la vivenda habitual del contribuent.  25 

b) Que el subjecte passiu (o el seu cònjuge o parella estable) no sigui propietari de cap altre 26 
immoble, excloent de la consideració d’immoble a aquests efectes, l’aparcament i el traster d’ús 27 
particular.  28 

c) Que es trobin en una precària situació econòmica.  29 

d) Que el termini de suspensió de l’emissió de la liquidació no esgoti el període de prescripció.  30 

Les persones interessades en la suspensió de l’emissió de la liquidació, han de sol·licitar i 31 
acreditar que compleixen els requisits esmentats abans. En relació a les liquidacions ja emeses 32 
i pendents de pagament, els interessats hauran de sol·licitar la suspensió d’aquest pagament, 33 
suspensió que serà resolta de conformitat amb les normes municipals que regeixen els 34 
ajornaments i fraccionaments.  35 

� NOU SUPÒSIT DE NO SUBJECCIÓ (ART. 1.2 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4) 36 

Les transmissions que siguin conseqüència de subhastes o de procediments d’execució 37 
hipotecària de caràcter judicial o privats, sempre que concorrin les següents circumstàncies: 38 

a) Que el transmitent sigui una persona física. 39 

b) Que es tracti de transmissions “intervius” i que el bé jurídic que és objecte del fet imposable 40 
sigui l’habitatge habitual del transmitent. 41 

c) Que l’habitatge tingui un valor cadastral inferior a 300.000 € en el moment del fet imposable. 42 
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d) Que no sigui una transmissió de les compreses en l’apartat 4 de l’article 2n en què el tribut 1 
sigui exigible al substitut del contribuent. “ 2 
 3 
Es produeixen les següents intervencions: 4 
 5 
El Sr. David Parron  pren la paraula i explica que  aquesta moció que es presenta és per 6 
intentar salvar una situació injusta quan una persona és objecte d’una execució hipotecària, 7 
que, a sobre de quedar-se sense casa,  des de l’Ajuntament se li reclama el pagament de la 8 
plusvàlua, que en principi hauria de ser  un impost que es cobrés sobre l’increment del valor, 9 
però a la pràctica no és així, sinó que és un càlcul sobre el valor últim en el moment de la 10 
transmissió. 11 
Aquest impost és absolutament injust perquè deixa unes persones que ja estan en situació 12 
precària encara més precària i amb un  deute pendent i de difícil cobrament pel municipi. 13 
Creu que des de l’Ajuntament hi ha possibilitats que no es cobri aquesta plusvàlua, motiu pel 14 
qual es va presentar aquesta moció amb una sèrie d’acords. Per part de Secretaria es va fer un 15 
informe negatiu i els acords es varen modificar,  de manera que si hi ha voluntat política, es pot 16 
aprovar la moció.  17 
A continuació llegeix els següents acords tal  com queden ara, o sigui, modificats:  18 
 19 
“Primer.-  Aprovar una moratòria per tal d’evitar que els veïns i veïnes que perden el seu 20 
habitatge habitual com a conseqüència d’una execució hipotecària vegin agreujada la seva 21 
situació per haver d’assumir el pagament de l’IIVTNU. 22 
Segon.-   Encomanar als serveis jurídics de l'Ajuntament l'articulació d'aquest acord per tal que 23 
entri en vigor en el termini de temps més breu possible.  24 
A tal efecte s'estudiaran les diverses solucions adoptades per altres ajuntaments en aquesta 25 
mateixa línia (incorporació d'una disposició temporal transitòria o d’un nou supòsit de no 26 
subjecció en l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels 27 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU); o la implantació de programes d’ajuts econòmics de 28 
caràcter social o altres mesures compensatòries, com ara subvencions; etc.) i la possible 29 
modificació de l'ordenança fiscal núm. 20, general de gestió, inspecció i recaptació. 30 
Tercer.- Incorporar en la moratòria esmentada els següents supòsits: 31 
a) Processos de desnonament d’habitatge de primera residència. 32 
b) Dacions en pagament de l’habitatge habitual no incloses en el Reial decret llei 6/2012. 33 
c) Pèrdua de la propietat de l’habitatge habitual en processos judicials i extrajudicials 34 
d’execució hipotecària, sense desnonament, inclosos en el RDL 27/2012. 35 
Quart.-  Demanar al Congrés dels Diputats i als grups parlamentaris que modifiquin el Reial 36 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 37 
les hisendes locals sobre l’IIVTNU, a fi que es declarin exemptes de tributació de l’IIVTNU les 38 
transmissions de terrenys derivades d’una execució hipotecària quan aquesta afecti l’habitatge 39 
habitual del subjecte passiu.”  40 
 41 
El Sr. Ramon Soler  diu que abans d’entrar en el debat de la moció, vol fer un repàs del que 42 
s’ha fet fins ara a Llagostera.  43 
El suport de l’equip de govern a la gent que ha patit els desnonaments és clar i indubtable i els 44 
números ho avalen perquè des de l’any 2008 i fins al 2014 a la població hi ha hagut 92 45 
processos hipotecaris i a data d’avui s’han pagat 36 plusvàlues i en queden pendents 56, per 46 
tant més de la meitat no s’han pagat i no s’ha seguit cap procés d’execució. 47 
Per tant, no cal tenir una moció al Ple per demostrar que hi ha voluntat d’ajudar la gent que ho 48 
està passant malament i ho vol deixar molt clar.  49 
En aquest Ple s’ha aprovat fer una taula de treball per temes d’habitatge, per tant, creu que 50 
hauria de ser aquesta taula qui es pronunciés.  51 
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El que ara es planteja, no es pot aprovar perquè és il·legal i ho diu l’informe de Secretaria que 1 
insisteix que no es pot aprovar una cosa que va en contra de la normativa. 2 
L’únic punt que es podria aprovar d’aquesta moció seria el de demanar la modificació de la Llei 3 
i l’equip de govern no hi posaria cap inconvenient. 4 
Fer una moratòria sense modificar la Llei és un contrasentit, el que en tot cas s’ha d’intentar 5 
modificar és la Llei.  6 
Malgrat l’informe, s’insisteix a demanar supòsits de no subjecció a l’ordenança fiscal,  dacions 7 
de pagament no incloses en el Reial decret llei 6/2012.  8 
Aquest acord seria nul de ple dret o se’ns podria acusar de prevaricar. Per tant, tant el punt 1 9 
com el punt 2 i el 3 són contraris a la normativa i evidentment el Ple de Llagostera no pot 10 
aprovar una moció amb un informe negatiu de Secretaria i demana que la moció es retiri i que 11 
aquest tema es treballi a la taula que es va constituir per temes d’habitatge. 12 
L’equip de govern donarà suport a aquesta moció només en el supòsit que es retirin els punts 13 
1r, 2n, i 3r i que es deixi el 4t. que és demanar al Congrés dels Diputats i als grups 14 
parlamentaris que modifiqui el Reial decret legislatiu 2/2004, perquè si no s’estaria prenent un 15 
acord contrari a la normativa. 16 
 17 
El Sr. David Parron   diu que potser no s’explica o no el volen entendre. Malauradament s’està 18 
debatent una moció política en termes legals. S’han canviat els acords per adaptar-ho a les 19 
possibilitats legals que sí que existeixen.  20 
Hi ha 56 plusvàlues pendents de cobrar, d’un total de 92,  que als seus titulars se’ls ofereixen 21 
ajornaments o fraccionaments i el que es proposa és que no es faci aquest cobrament per ser 22 
una situació injusta.  23 
L’informe de Secretaria és negatiu, però deixa una porta oberta per establir una moratòria.  24 
Considera que el tema s’hauria d’estudiar a l’Ajuntament perquè és una decisió política,   no a 25 
la taula d’habitatge,  que seria una qüestió més tècnica.  26 
Si hi ha voluntat política que aquesta moció tiri endavant, les possibilitats legals existeixen. 27 
En altres ajuntaments s’ha pogut tirar endavant via línies d’ajuts o subvencions.  28 
 29 
El Sr. Ramon Soler  diu que a la Comissió Informativa ja es va proposar el que acaba 30 
d’esmentar el Sr. Parron. 31 
Si es va crear una taula tècnica per parlar d’habitatge, on també hi ha representació dels 32 
diferents grups polítics que formen aquest Ajuntament, demana per què no es pot parlar 33 
d’aquest tema. 34 
I si es considera que ha de ser una decisió política, per què a l’apartat 2n. de l’acord es 35 
proposa encomanar als serveis jurídics de l’Ajuntament l’articulació d’aquest acord?. 36 
Ens agradi o no,  la voluntat política no pot anar en contra de les lleis.  37 
S’han fet  interpretacions molt laxes de la normativa per no haver d’entrar en supòsits 38 
d’embargament, per tant, si això no és demostrar la bona voluntat de l’Ajuntament i no posar 39 
traves per solucionar les coses, que algú expliqui el contrari.  40 
I insisteix a fer servir la taula de treball creada per buscar solucions pràctiques.   41 
L’equip de govern no té ganes de votar en contra d’una moció perquè la comparteix, per aquest 42 
motiu des de l’any 2008 fins al dia d’avui ja s’ha fet feina envers les persones afectades.  43 
 44 
El Sr. alcalde  afegeix que quan hi ha algun desnonament es posa en contacte amb Serveis 45 
Socials per demanar la situació econòmica de la família i no s’executa cap més embargament, 46 
o sigui que el que demana la moció ja es fa, perquès després de perdre la casa si encara s’ha 47 
de pagar la plusvàlua, és una injustícia.  48 
 49 
El Sr. David Parron  diu que la taula per tractar temes d’habitatge es va crear arrel d’una moció 50 
presentada pel seu grup per incentivar el lloguer i  donar sortida als pisos buits.  51 
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El que proposa la moció no és que s’ajorni o fraccioni el pagament, sinó que s’anul·li aquest 1 
pagament, motiu pel qual considera que és necessari donar-li una cobertura adreçada a tots els 2 
casos, no a uns sí i als altres no.  3 
 4 
El Sr. alcalde  diu que en aquesta taula, com que hi ha tots els grups polítics, apart de tècnics, 5 
es tindrà l’oportunitat de manifestar tot el que es vulgui tractar a fi de consensuar-ho i portar-ho 6 
al Ple.  7 
 8 
Es denega per majoria absoluta amb la següent votac ió:  9 
CiU no 10 
AxLL sí  11 
 12 
3. Control i gestió municipal.  13 
 14 
3.1 Donar compte dels informes tramesos a Hisenda i  a Tutela Financera de la 15 
Generalitat del 1r. trimestre de 2014, sobre compli ment de la llei de morositat.  16 
 17 
El Sr. secretari  pren la paraula i diu que el període mitjà de pagament de l’Ajuntament és de 18 
37,16 dies, el del Patronat municipal d’Esports de 40,32 dies i el de la Residència Josep 19 
Baulida de 32,85 dies.  20 
 21 
3.2 Donar compte de sentència per la qual s’acorda estimar el recurs contenciós-22 
administratiu interposat per Egarsat.   23 
 24 
El Sr. secretari  dóna compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 25 
data 7 de febrer de 2014, per la qual es desestimen els recursos d’apel·lació d’Egarsat i de 26 
l’Ajuntament i confirmen l’anul·lació de l’acord de la Junta de Govern de 10 de març de 2009.  27 
Es tractava d’un canvi de mútua que finalment no es va formalitzar i es va tirar endarrere.  28 
El Jutjat contenciós-administratiu va acordar l’anul·lació de l’acord de Junta de Govern. 29 
No té conseqüències econòmiques per a l’Ajuntament i si algú demana l’execució d’aquesta 30 
sentència, s’articularà a través de la compensació de les quotes de les dues mútues.  31 
 32 
3.3 Donar compte de convenis amb entitats.  33 
 34 
El Sr. secretari  dóna compte dels convenis signats amb el Casal Parroquial Llagosterenc i 35 
amb l’associació per la promoció de l’espectacle infantil i juvenil de Llagostera, per les 36 
despeses de les activitats organitzades per l’entitat durant l’any 2014. 37 
 38 
3.4 Donar compte de contractacions de personal.  39 
 40 
El Sr. secretari  dóna compte de l’acord de Junta de Govern del dia 24-04-2014 pel qual es 41 
nomena el senyor RICHARD NAVARRO AYATS com a agent interí de la Policia Local, de 42 
l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Policia Local, categoria 43 
agent, pel període de 3 mesos i amb efectes del dia 1 de maig de 2014. 44 
 45 
3.5 Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia.  46 
 47 
El Sr. secretari  dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van des de la número 329 a 48 
la 484/2014. 49 
 50 
3.6 Informes d’Alcaldia.  51 
 52 
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El Sr. alcalde  informa que s’està treballant perquè la Generalitat pagui el deute que té amb 1 
l’Ajuntament. 2 
Ja s’han  cobrat els 170.000 euros que hi havia pendents en concepte de subvencions de les 3 
llars d’infants.  4 
Sembla que en relació al tema de la carretera, només falta que el departament d’Economia i 5 
Finances doni llum verda per treure el projecte a licitació.  6 
En relació a l’abocador de Solius i els municipis que varen canviar per anar a abocar a Lloret, 7 
ha de dir que Torroella de Montgri í Palafrugell encara van a Solius  perquè consideren que 8 
anar a Lloret és una imposició i econòmicament no els sortia rendible.  9 
Hi ha una proposta per fer una planta de triatge a Solius, de manera que es produeixin menys 10 
lixiviats i més compostatge.  11 
 12 
3.7 Precs i preguntes.  13 
 14 
El Sr. David Parron  formula les següents preguntes: 15 
- Com està el tema de la carretera entre les urbanitzacions Selva Brava i Font Bona que està 16 
en molt mal estat. 17 
- En relació al Pla d’Acollida, aprovat fa una pila d’anys, demana si s’ha fet alguna mena de 18 
balanç per saber com s’ha aplicat, quina depesa ha tingut.  19 
També preveia la creació d’una taula intercultural, demana què s’ha fet. 20 
Hi ha un Pla d’Immigració aprovat recentment per la Generalitat i pregunta si cal actualitzar el 21 
de l’Ajuntament i saber què es fa en relació a aquest tema i concretament amb la mutilació 22 
genital femenina.   23 
- Saber què es farà amb l’embornal doble,  en mal estat,  que hi ha davant la llibreria de ca la 24 
Ramona, que ja cueja des que es van fer les obres de la nova biblioteca.   25 
 26 
El Sr. alcalde  respon que pel que fa referència a la carretera de Selva Brava i Font Bona, hi ha 27 
un tram que presenta molta perillositat. L’empresa que va fer les obres, no va fer les cunetes i 28 
quan plou l’aigua baixa amb molta força i va descalçant la carretera, motivant algun 29 
esllavissament. 30 
El tècnic municipal s’ho va anar a mirar a fi de fer un informe per valorar l’actuació que cal fer-31 
hi,  per evitar algun accident. Està previst executar-ho com més aviat millor.  32 
 33 
La Sra. Montserrat Vilà ,  en relació al Pla d’Acollida, diu que  hi ha hagut variacions, sobretot 34 
amb la nova Llei d’Immigració.  35 
Li diu al Sr. Parron que qualsevol dia es poden reunir amb la tècnica de polítiques migratòries, 36 
per parlar de com portaran a terme el desenvolupament d’aquesta nova llei.          37 
En relació a la taula sobre la mutilació genital,  manifesta que es va reunir el dia 26 de març i 38 
està composta pels tècnics sanitaris,  d’immigració, educadora i treballadora social, la regidora 39 
d’igualtat i la de serveis socials. També es convida l’entitat Dones d’Arreu, les directores de les 40 
dues escoles i la de l’Institut.          41 
Les reunions es fan aproximadament cada dos o tres mesos, encara que últimament s’han 42 
reunit més vegades perquè hi ha hagut algun cas que s’ha hagut de treballar. 43 
 44 
El Sr. alcalde , en relació a l’embornal del carrer Lleó I, diu que fins que tot aquell sector no 45 
estigui ben urbanitzat no treballarà bé. El problema és que té pendent. S’ha arranjat alguna 46 
vegada, però es torna a fer malbé, ja que queda descalçat i en passar-hi els cotxes fa pressió i 47 
queda com està.  48 
Però s’hi està a sobre perquè no pugui causar cap mena de perill.  49 
 50 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts d’onze de la nit s’aixeca la sessió de la qual 51 
s’estén la present acta que és signada pel Sr. alcalde  amb mi el secretari, que ho certifico. 52 
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