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Exp. Gen: 2014/1518 1 
02.03.37 2 

 3 
ACTA NÚM.: PLE 2014/12 DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 4 
LLAGOSTERA REALITZADA EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2014 . 5 
 6 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-sis de novembre 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. Josep Aliu Mundet, Montserrat Vilà 9 
Añón, Ramon Soler Salvadó, Jesús Malagón Granados, Xavier Vilella Bayé, Anna Hereu Masó, 10 
Sergi Miquel Valentí, Pilar Aliu Bou, Olga González Gómez, Àlex Puig Mayol i David Parron 11 
Ojeda.  12 
Excusa la seva absència el Sr. Carles Serrat Tur. 13 
Actua de secretari el Sr. Norbert Bes Ginesta. 14 
 15 
Actes pendents d’aprovar.  16 
 17 
1.1. PLE 2014/11 ordinària 29/10/2014 18 
S’aprova per unanimitat amb les esmenes presentades pel grup d’AxLL que ja s’han incorporat 19 
a l’acta.  20 
 21 
2. Propostes  22 
 23 
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries  24 
 25 
2.1.1. PRP2014/1729   Aprovar el pressupost general i la plantilla de per sonal per a l'any 26 
2015.    27 
 28 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 29 
General: 30 
 31 
“Atès que, d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 del Text Refós de la Llei 39/1988, 32 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, el Pressupost de l’Ajuntament de 33 
Llagostera conté la previsió de l’estat d’ingressos i de despeses de l’exercici 2015. 34 
Atès que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost és la prevista a l’article 168.1 del 35 
Text Refós de la Llei 39/88, que estableix el contingut dels Pressupostos dels ens locals. 36 
Atès que es compleix la Regla de la Despesa que preveu l’art. 12 de la Llei Orgànica 2/2012, 37 
de 27 d’abril, perquè la despesa màxima computable a l’exercici 2014 no supera la taxa 38 
màxima de l’1,3% del PIB. 39 
Atès que l’expedient inclou les Bases d’Execució del Pressupost, que han d’acompanyar el 40 
Pressupost General, de conformitat amb l’article 165.1 del Text Refós de la Llei 39/1988, 41 
essent el seu contingut l’establert al Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 42 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/88 en matèria de Pressupostos. 43 
Atès que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del Pressupost, segons 44 
allò que disposen els articles 22.2.e) i i) i 47.1 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 45 
Bases del Règim Local. 46 
Vist l’Informe d’Intervenció favorable a l’elevació del projecte de Pressupost al Ple de la 47 
Corporació, donant compliment a allò que disposa l’article 168.4 del Text Refós de la Llei 48 
39/1988. 49 
S’acorda: 50 
Primer .- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Llagostera per a l’any 51 
2015 amb els següents estats d’ingressos i despeses: 52 
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Pressupost propi de la Corporació  1 

INGRESSOS   DESPESES  
CAPÍTOL CONCEPTE AJUNTAMENT   CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT  

1 Impostos directes 3.170.000,00 
 

1 Despeses de 
personal 

2.679.450,00 

2 Impostos 
indirectes 

50.000,00 
 

2 Despeses béns 
corrents i serveis 

2.899.330,00 

3 Taxes i altres 
impostos 

1.250.400,00 
 

3 Despeses financeres 59.000,00 

4 Transferències 
corrents 

2.194.650,00 
 

4 Transferències 
corrents 

620.870,00 

5 Ingressos 
patrimonials 

217.650,00 
 

6 Inversions reals 461.500,00 

6 Alienació 
inversions 

0,00 
 

7 Transferències capital 1.000,00 

7 Transferències 
capital 

130.000,00 
 

8 Actius financers 0,00 

8 Actius financers 0,00  9 Passius financers 292.550,00 

9 Passius financers 1.000,00    TOTAL DESPESES 7.013.700,00 
  TOTAL 

INGRESSOS 
7.013.700,00 

    
 2 

 3 

Pressupost del Patronat Municipal d’Esports  4 

INGRESSOS   DESPESES  
CAPÍTOL CONCEPTE ESPORTS  CAPÍTOL CONCEPTE ESPORTS 

1 Impostos directes 0,00 
 

1 Despeses de 
personal 

143.200,00 

2 Impostos 
indirectes 

0,00 
 

2 Despeses béns 
corrents i serveis 

49.073,00 

3 Taxes i altres 
impostos 

110.300,00 
 

3 Despeses financeres 700,00 

4 Transferències 
corrents 

200.000,00 
 

4 Transferències 
corrents 

113.377,00 

5 Ingressos 
patrimonials 

1.050,00 
 

6 Inversions reals 5.000,00 

6 Alienació 
inversions 

0,00 
 

7 Transferències capital 0,00 

7 Transferències 
capital 

0,00 
 

8 Actius financers 0,00 

8 Actius financers 0,00  9 Passius financers 0.00 

9 Passius financers 0,00    TOTAL DESPESES 311.350,00 
  TOTAL 

INGRESSOS 
311.350,00 

    
 5 
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Pressupost del Patronat Municipal de la Residència Josep Baulida  1 

INGRESSOS   DESPESES  
CAPITOL CONCEPTE RESIDÈNCIA  CAPITOL CONCEPTE RESIDÈNCIA 

1 Impostos directes 0,00 
 

1 Despeses de 
personal 

932.500,00 

2 Impostos 
indirectes 

0,00 
 

2 Despeses béns 
corrents i serveis 

275.000,00 

3 Taxes i altres 
impostos 

679.960,00 
 

3 Despeses financeres 1.500,00 

4 Transferències 
corrents 

527.000,00 
 

4 Transferències 
corrents 

0,00 

5 Ingressos 
patrimonials 

2.040,00 
 

6 Inversions reals 0,00 

6 Alienació 
inversions 

0,00 
 

7 Transferències capital 0,00 

7 Transferències 
capital 

0,00 
 

8 Actius financers 0,00 

8 Actius financers 0,00  9 Passius financers 0.00 

9 Passius financers 0,00    TOTAL DESPESES 1.209.000,00 
  TOTAL 

INGRESSOS 
1.209.000,00 

    
 2 

PRESSUPOST CONSOLIDAT 3 

 4 
 5 

INGRESSOS      
CAPIT. CONCEPTE AJUNTAMENT  ESPORTS RESIDÈNC. CONSOLID. TOTAL 

1 Impostos directes 3.170.000,00 0,00 0,00 0,00 3.170.000,00 
2 Impostos indirectes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 
3 Taxes i altres 

impostos 
1.250.400,00 110.300,0

0 
679.960,0

0 
0,00 2.040.660,00 

4 Transferències 
corrents 

2.194.650,00 200.000,0
0 

527.000,0
0 

200.000,00 2.721.650,00 

5 Ingressos 
patrimonials 

217.650,00 1.050,00 2.040,00 0,00 220.740,00 

6 Alienació inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Transferències 

capital 
130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 Passius financers 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

  TOTAL INGRESSOS        7.013.700,00    311.350,00  1.209.000,00 200.000,00              8.334.050,00 
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DESPESES 

CAPIT. CONCEPTE AJUNTAM.  ESPORTS RESIDÈNCIA CONSOLIDAC.  TOTAL 

1 Despeses de 
personal 

2.679.450,00 143.200,0
0 

932.500,0
0 

0,00 3.755.150,00 

2 Despeses béns 
corrents i serveis 

2.899.330,00 49.073,00 275.000,0
0 

0,00 3.223.403,00 

3 Despeses 
financeres 

59.000,00 700,00 1.500,00 0,00 61.200,00 

4 Transferències 
corrents 

620.870,00 113.377,0
0 

0,00 200.000,00 534.247,00 

6 Inversions reals 461.500,00 5.000,00 0,00 0,00 466.500,00 
7 Transferències 

capital 
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 Passius financers 292.550,00 0,00 0,00 0,00 292.550,00 
  TOTAL DESPESES 7.013.700,00 311.350,00 1.209.000,00 200.000,00 8.334.050,00 

 1 
 2 
Segon .- Aprovar les Bases d’execució que acompanyen el Pressupost, segons la redacció 3 
donada. 4 
Tercer .- Aprovar la plantilla de Personal de l’Ajuntament i dels seus dos Organismes 5 
Autònoms, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i 6 
publicar-la al BOP i al DOGC segons els quadres següents: 7 
a. PLANTILLA  AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA  8 

      
A. PERSONAL FUNCIONARI       
Denominació Grup  Nivell  Places  Vacants  Observacions 
FUNCIONARIS D'HABILITACIÓ ESTATAL      
Secretaria A1 28 1   
Intervenció A1 22 1 1 Nomenament 

accidental 
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL      
TAG A1 22 1 1 interí 
Subescala administrativa C1 16 5   
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL      
Classe: POLICIA LOCAL      
         Sotsinspector C1 16 1   
         Sergent C1 14 1 1  
         Caporal C2 14 2 1      1 plaça a 

extingir 
         Agent C2 12 15 5 1 plaça a 

extingir 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 



 

5 
 

 1 
 2 
 3 
B. PERSONAL LABORAL  
 

     

D'ACTIVITAT CONTINUADA      
Denominació Grup  Nivel

l 
Places  Vacants  Observacions 

Tècnics superiors A1 22 4 1  
Tècnics mitjans A2 18 7 1  
Tècnics auxiliars biblioteca C1 14 2   
Tècnics espec. llar d’infants C1 14 7 2  
Inspectora d’obres C1 14 1   
Administratius C1 14 5 1 1 plaça a extingir 
Auxiliars administratius C2 12 4  1 plaça reserva minusvàlid – 

1 plaça a extingir 
Subalterns E 10 3   
Encarregats i personal qualificat C2 12 3  2 places dedicació 50% 
Personal d’oficis no qualificat E 12 9 4 1 plaça reserva minusvàlid 

      
D’ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA  
Tècnica medi ambient C1 14 1  obra o servei 
Tècnics espec. llar infants C1 14 5  Curs escolar 
Personal adscrit a Pla de Barris       
Coordinadora A2 20 1  Obra o servei 
Aux. Administrativa C2 12 1  Obra o servei 
Educadora ambiental C2 12 1  Obra o servei 
Tècnica polítiques migratòries A2 18 1  Obra o servei 
Monitora talleret + Dona espai C1 14 1  Obra o servei 
 4 
b. PLANTILLA  DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS  5 
 6 
PERSONAL LABORAL  7 
D’ACTIVITAT CONTINUADA      
Denominació Grup  Nivell  Places  Vacants  Observacions 
Monitors esportius C1 14 1   
Administratiu C1 14 1   
Conserges E 10 2 1  
Netejadora E 10 1 1 Temps parcial 
D’ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA  
Conserge festius E 10 1  Caps de setmana 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
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 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
c. PLANTILLA  DEL PATRONAT MUNICIPAL RESIDÈNCIA JOS EP BAULIDA  6 
 7 
PERSONAL LABORAL  8 
D’ACTIVITAT CONTINUADA 9 
Denominació Grup Nivell  Places  Vacants interins  Observacions 
Direcció             
directora C1 16 1 1   promoció  interna 
directora C2 16 1     a extingir 

administrativa C1 14 1     
temps parcial – 20 
h/setm. 

ordenança E 10 1       
Tècnics especialistes             
fisioterapeuta  A2 18 1  1 1   
infermer/a A2 18 2 1 1   

terapeuta ocupacional  A2 18 1 1  1 
 temps parcial – 12 
h/setm. 

treballador social  A2 18 1 1 1   

educador/a social  A2 18 1 1            1 
 temps parcial – 10 
h/setm. 

Cuineres             
cuineres E 12 4       
Auxiliars de geriatria             
auxiliars de geriatria E 12 17 4 4   
auxiliars de geriatria nocturn E 12 4       
Personal de neteja             
bugadera E 12 2 1 1   
netejadores E 10 3       
D'ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA  
Auxiliar de geriatria E 12 1  festius 
 10 
Quart .- Aprovar la relació de llocs de treball que figura a l’expedient administratiu i publicar-la al 11 
BOP i al DOGC. 12 
Cinquè .- Publicar el present acord al BOP per al tràmit d’informació pública durant el termini de 13 
15 dies hàbils, d’acord amb allò que disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei 39/88. El 14 
Pressupost General i la plantilla de personal per a l’exercici 2015 s’entendran definitivament 15 
aprovats en el supòsit de no produir-se reclamacions en el termini esmentat. 16 
Sisè .- Trametre còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a través del 17 
Departament de Governació i Administracions Públiques.”  18 
 19 
Es produeixen les següents intervencions:  20 
 21 
El Sr. Ramon Soler  pren la paraula i diu que es presenta a aprovació el pressupost i la plantilla 22 
de personal per a l’any 2015. 23 
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Aquest any es fa un mes abans per dos motius: un perquè el Secretari deixarà de prestar els 1 
seus serveis en aquest Ajuntament a partir de la finalització d’aquest Ple i s’ha volgut deixar 2 
tancat abans que marxés,  i l’altre motiu és perquè si s’aprova al mes de novembre es podrà 3 
tenir el pressupost executiu a partir del mes de gener. 4 
Vol destacar la feina feta tant pel Secretari  com des d’Intervenció o del servei de Recaptació, 5 
atès que no és feina d’una sola persona,  sinó de tot un equip. És un tema complex  i vol que 6 
consti en acta la seva felicitació.  7 
Se centrarà en explicar el pressupost de la Corporació perquè tant el de la Residència 8 
Geriàtrica com el del Patronat d’Esports ja han estat aprovats. 9 
El de l’Ajuntament puja a 7.013.700 euros, el del Patronat d’Esports a 311.350 euros i el de la 10 
Residència a 1.209.000 euros. Un consolidat global de 8.334.050 euros.  11 
Vol destacar un parell de coses: el pressupost de l’Ajuntament és molt ajustat pel que fa als 12 
ingressos perquè s’està en una època que costa molt cobrar subvencions i per tant s’ha estat 13 
molt prudent a l’hora de posar ingressos que no es cobraran,   posa com a  exemple el Pla de 14 
Barris.  15 
Respecte al pressupost de l’any passat,  es redueix en un 6,54%, que en termes globals són 16 
490.735 euros. El gruix més important ve motivat per l’esmentat Pla de Barris.  17 
S’han prioritzat al màxim els temes socials i les inversions s’han deixat per quan es tingui la 18 
certesa que es cobraran.  19 
Malgrat tot, quan hi hagi la incorporació de romanents hi haurà més d’un milió d’euros 20 
provinents de l’actual pressupost que bàsicament ve de la Carretera.  21 
Aquesta obra ja ha estat adjudicada per la Generalitat,  que és qui l’executarà, amb la previsió 22 
que es comenci el gener de 2015, però amb partides del pressupost del 2014. 23 
El Pla de Barris continua tenint una aportació important, però amb un pes menor. 24 
Vol destacar l’aposta que s’ha fet en mantenir les partides destinades a persones, que no són 25 
només programes d’acció social, sinó que s’intenta donar eines a la gent com dotar-los de 26 
cursos de formació o promoure activitat econòmica.  27 
Aquestes partides han tingut un increment molt important i no només es mantenen,  sinó que 28 
s’incrementen cada any. Pel que fa al pressupost ordinari, finançat en recursos propis de 29 
l’Ajuntament sense tenir en compte el Pla de Barris, s’incrementa un 4.47 % respecte de l’any 30 
anterior, dit d’una altra manera, un pressupost que baixa un 6,5%, les partides d’atenció a les 31 
persones pugen un 4,47%, en programes d’educació, de benestar social,  de salut, de 32 
promoció econòmica  o de joventut.  33 
Després de les nòmines és la partida més important que hi ha.  34 
També s’hi podria incloure el Patronat d’Esports, ja que l’esport és una eina d’integració social 35 
importantíssima i l’Ajuntament hi destina directament 200.000 euros, a banda del propi 36 
pressupost que té el Patronat amb els ingressos que generen les fitxes dels jugadors inscrits.  37 
Aquesta és la demostració més evident de la voluntat d’aquest pressupost, ja que s’ha fet un 38 
esforç molt important per mantenir programes que en aquests moments són molt necessaris.  39 
La reducció més important prové de les inversions que deriven d’uns anys amb un nivell 40 
d’inversions molt alt i finançades amb subvencions que moltes encara estan pendents de 41 
cobrar, però en la mesura que es vagin recuperant aquests diners hi haurà romanents 42 
suficients per fer altres inversions. 43 
Aquest any les inversions ordinàries del pressupost pugen a 461.000 euros i amb el milió 44 
d’euros de la Carretera augmentaran substancialment.  45 
 46 
El Sr. Àlex Puig  manifesta que una vegada examinat el pressupost troben que és molt 47 
continuista respecte al de l’any passat, però li agradaria comentar les següents partides: 48 
-Una és la del rènting de la maquinària de la neteja viària. En el pressupost del 2015 hi ha 49 
pressupostats 15.500 euros i l’any passat no hi havia res. A més, hi ha hagut una despesa de    50 
9.000 euros d’una reparació.   51 
Té entès que si és de rènting, s’assumeixen totes les despeses.  52 
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-L’altra partida que li ha sobtat molt és la de les llums de Nadal. L’any passat hi havia 1 
pressupostats 4.000 euros i aquest 12.200 euros.  2 
Creu que en els temps que estem gastar-se 12.000 euros, no toca. 3 
-El rènting dels vehicles de la Policia: aquest any hi ha 32.000 euros, demana el perquè 4 
d’aquest increment.   5 
-En millores d’infraestructures, l’any 2014 hi havia 90.000 euros i aquest any s’ha incrementat 6 
en 10.000 euros més. Demana quines inversions hi ha previstes de fer. 7 
-A la partida de taules i cadires hi ha 6.000 euros i l’any passat no hi havia cap quantitat. 8 
Segons té entès,  entre els pobles veïns es deixen aquests tipus de material si se solapen les 9 
festes, llavors es pregunta per què s’ha optat per comprar-ne.  10 
-La partida de neteja de les escoles s’incrementa en 18.000 euros i demana a què es degut.  11 
-La partida del tractament dels residus de Solius s’ha incrementat en 14.000 euros i també 12 
demana per què.  13 
-Vol saber què es pensa executar amb els 9.587 euros de més pressupostats a ponts i camins i 14 
amb els 4.000 euros de més a la partida de museus.  15 
Pel que fa als pressupostos del Patronat Municipal d’Esports i de la Residència Josep Baulida, 16 
com que ja han estat aprovats pels seus respectius òrgans de govern, no hi entrarà.   17 
Una altra cosa que voldria saber és si s’ha mirat de fer tot un paquet amb les línies 18 
telefòniques,  ja que la despesa puja a 43.650 euros i creu que són molts diners.  19 
Per acabar, diu que hi ha moltes altres partides del pressupost que es podrien minorar i 20 
destinar més diners a atencions a les persones, encara que tal com ha dit el Sr. Soler 21 
s’incrementa la partida en un 4,7%. 22 
 23 
El Sr. David Parron  pren la paraula i diu que aquesta any a diferència de l’any passat no s’ha 24 
fet cap reunió amb els regidors per parlar dels pressupostos i s’ha hagut de revisar tota la 25 
documentació amb el mateix temps que qualsevol altre ple ordinari. Demana que per a 26 
properes vegades,  seria d’agrair que es fes.   27 
A continuació passa a comentar com s’ha fet el procés participatiu, que a criteri seu té serioses 28 
mancances, fins i tot presencialment hi ha concorregut menys gent. 29 
L’any passat ja varen manifestar que seria bo organitzar reunions de treball per barris o 30 
sectors, proposta que no s’ha recollit. Hauria estat més fàcil participar-hi. Això no és cap 31 
novetat,  sinó que queda recollit en el reglament  de participació ciutadana. 32 
Tampoc creu que sigui la millor manera de fer un taller de pressupostos una setmana abans de 33 
fer la comissió informativa general. 34 
Aquest pressupost és un 6,54% inferior al de l’any 2014, en bona part produït per la previsió en 35 
la reducció dels ingressos de l’IBI. Creu que s’haurien de garantir els mateixos ingressos que hi 36 
havia fins ara perquè així es garanteixen uns serveis públics de qualitat que tothom espera de 37 
l’administració, motiu pel qual no estan d’acord en què es produeixi una rebaixa en l’IBI ni en el 38 
cobrament de les subvencions del Pla de Barris, ja que cal exigir a la Generalitat que faci front 39 
als compromisos adquirits.  40 
La despesa en serveis socials no la troba suficient i considera que s’hauria d’incrementar, ja 41 
que és inferior al que es destina a cultura i festes, esports o a préstecs adquirits.  42 
Continua pensant que no hi ha cap política clara d’habitatge, atès que no s’ha fet ni el registre 43 
de pisos buits, ni el reglament per incentivar-ne el lloguer i posar-los a disposició de 44 
l’administració.  45 
Aquest enorme deute de la Generalitat podria ser major si la Diputació en certs casos no 46 
actués d’apagafocs i parla precisament de la partida de les llar d’infants,  que ho assumeix però 47 
no li tocaria,  i aquests diners destinar-los a altres temes municipals.  48 
En relació a la plantilla de personal, ha vist com s’eliminen dues places fixes de tècnics 49 
especialistes de la llar d’infants i es substitueixen per dues places de durada determinada, 50 
temporal, per curs escolar. No hi estan d’acord perquè augmenta la precarietat laboral.  51 
Les inversions, respecte l’any 2014, disminueixen un 46,5%. 52 
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Pel que fa als romanents, voldria que s’expliqués el que hi ha previst.  1 
A continuació, passa a enumerar capítol per capítol  i comença pel d’alcaldia, personal i serveis 2 
generals,  i observa que hi ha un augment del 12% en les hores extres de la Policia i un 30% 3 
en les de la Brigada. Fa un parell d’anys es va dir que aprovant uns complements específics 4 
s’hi posaria ordre, però no ha estat així i no hi estan d’acord. Demana que es plantegi una 5 
organització diferent. 6 
Desapareix del pressupost la contractació de l’AODL i la tasca que feia suposa que es deurà 7 
compartir amb la tècnica del Pla de Barris, o sigui que el cost repercutirà al Pla de Barris, cosa 8 
que tampoc hi està d’acord. 9 
La despesa d’aigua dels edificis municipals ha patit un augment d’un 65% en relació a l’any 10 
2013 i demana saber a què es deu aquest increment tan substancial d’aquesta partida.  11 
Tampoc entén per què desapareix la partida de material de comunicacions, si el 2014 es varen 12 
gastar 7.500 euros.    13 
A la partida de projectes tècnics hi ha un augment important, demana a què obeeix. 14 
En relació a la Carretera, la despesa a què haurà de fer front l’Ajuntament és d’1.310.000 15 
euros, dels quals una part s’hauria d’arrossegar de romanents. En el ple del mes de maig es va 16 
adoptar el compromís de la bianualitat de l’actuació, o sigui 2014-2015,  i que s’habilitaria una 17 
partida per fer  front a aquesta despesa. 18 
La pregunta que formula és per què això no està pressupostat.   19 
L’actuació de la Carretera, comparada amb la del carrer Fivaller, la troben prioritària i tornen a 20 
demanar que la quantitat destinada a aquesta última i que està en el PUOSC del 2012 sigui 21 
traspassada a la primera i d’aquesta manera es reduiria el cost que representa per 22 
l’Ajuntament. Per tant s’haurà de deixar el carrer Fivaller per quan hi hagi una mica més de 23 
bonança econòmica. 24 
Tampoc estan d’acord amb la partida oberta de 1.000 euros que es deixa per Font Bona. A la 25 
darrera Junta de Compensació es va aprovar que l’Ajuntament es comprometia a fer front a 26 
quotes per un valor de 110.000 euros i en aquesta partida oberta s’hauria d’especificar i dir 27 
realment que serà de 110.000 euros. 28 
Pel que fa a seguretat ciutadana i mobilitat, no acaben d’entendre perquè s’adquireix un altre 29 
vehicle de rènting per a la Policia. A la Comissió Informativa es va dir que era per substituir el 30 
Nissan Terrano i si no s’ha augmentat la plantilla d’agents no creu que sigui necessari un altre 31 
vehicle.  32 
De seguretat ciutadana i mobilitat no entenen que hi hagi un augment del 192% en empreses 33 
de seguretat si hi ha les mateixes fires i festes que l’any 2013. 34 
De cultura i festes no saben perquè desapareix la subvenció a l’associació de festes de la 35 
urbanització Font Bona i se n’atorguen d’altres a l’Associació Astronòmica de Girona o a can 36 
Toni de les Eugues. 37 
D’obres i serveis tampoc acaben d’entendre el rènting de la maquinària de neteja, s’imagina 38 
que serà per adquirir-ne una de nova i si és així demana què se’n farà de la vella.  39 
No comparteixen i troben que és innecessària la despesa pel nou enllumenat de Nadal, que 40 
s’ha incrementat un 205% i també  troben innecessari els 4.000 euros dels dos pipi-cans ja 41 
instal·lats, seria millor considerar la proposta que es va fer als pressupostos participatius on es 42 
demanava  fer una mena de parc on els gossos poguessin fins i tot anar deslligats.    43 
Educació, pràcticament es manté igual,  només se li treuen 15.000 euros destinats a beques de 44 
les Llar d’Infants que es passen a Benestar Social. 45 
La partida d’esplais educatius es queda igual que estava al començament del 2014,  en 4.500 46 
euros, encara que llavors es va haver de suplementar en  3.500 euros, per tant, pensa que 47 
seria bo posar la partida amb el total.  48 
El capítol de Benestar Social, si es compara amb el del 2014,  l’augment és espectacular, un 49 
23%, encara que no sigui del tot així, ja que s’han inclòs partides que abans estaven en altres 50 
capítols com són les beques a les Llars d’Infants o les despeses dedicades a  la Llar d’Avis o a 51 
la Festa de la 3ª.edat.  52 
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Per tant, si es treuen aquestes partides, resulta que no s’ha augmentat en un 23%,  sinó en un 1 
4.2%, però encara pot patir una altra reducció i és que les atencions directes de l’any 2014 es 2 
preveia que fossin de 30.000 euros dels quals  se n’han gastat 14.500 en el 2014. Es preveu un 3 
increment en atencions directes d’un 40% i per tant, si s’assumeix que l’any 2015 es gastarà la 4 
mateixa quantitat que en el 2014 (14.500 euros aproximadament),  resulta que l’esmentat 5 
capítol de benestar social no només no s’incrementa un 23%,  sinó que s’acaba reduint en un 6 
12%.  7 
Les beques de les Llars d’Infants continuen pensant que no són suficients i que no s’acaben 8 
concedint a les persones que més ho necessiten, a causa de la manera com estan enfocades. 9 
Sobre els horts socials, no veuen clar ni el cost ni la ubicació. El cost el troben excessiu i en 10 
quant a la ubicació es podria reconsiderar traslladar-los a l’espai verd  de propietat municipal 11 
situat entre el carrer Maiena i el carrer Gregal.  12 
Temps enrere ja havien  presentat una moció on es demanava que aquest espai s’enjardinés. 13 
En no aprovar-se encara continua essent un terreny erm i fins i tot té un pou d’aigua. 14 
Es pressuposten 2.400 euros  pel lloguer i 300 euros per despeses vàries. Pregunta si el 15 
DIPSALUT posarà tots els mitjans per fer-se càrrec d’aquests horts. 16 
A l’Associació Dones d’Arreu s’hi preveu una subvenció de 1.000 euros. Creu que no totes les 17 
entitats se’ls subvenciona per igual i en algunes que treballen pel benestar social o el tercer 18 
sector, considera que haurien de tenir certs privilegis en relació a d’altres entitats.  19 
Les ajudes a cooperació, de l’any 2013 al 2014, varen patir una reducció del 27% i ara es 20 
tornen a reduir un 9%, que acaba representant destinar-hi un 0,14% del pressupsot, que està 21 
molt lluny de l’històric 0,7%  que reclamen les ONGS. 22 
Medi Ambient, Pagesia i Protecció Civil: desapareixen la partida de millores de camins forestals 23 
i la de foment de l’ús de la bicicleta. 24 
 25 
El Sr. Ramon Soler  respon el següent: 26 
Rènting màquina neteja viària: Es vol comprar una màquina nova perquè així s’estalviarà en 27 
reparacions i aquesta resposta també serveix pel cotxe de la Policia Local. 28 
 29 
El Sr. alcalde  afegeix que la màquina vella es guardarà per quan s’hagi de fer la neteja de la 30 
urbanització Font Bona, per no haver d’anar amunt i avall amb l’altra. 31 
 32 
Continua el Sr. Soler  responen a  les preguntes formulades:  33 
Llums de Nadal: Precisament s’han comprat per les crítiques rebudes aquests últims anys,  que 34 
Llagostera per Nadal sembla que està apagada. Des de la Unió de Botiguers s’ha demanat 35 
insistentment a veure si es podria fer alguna cosa per millorar la il·luminació i així intentar 36 
incentivar una mica més el  comerç local. 37 
Se’ls ha fet cas, però no amb la voluntat de malgastar,  sinó per donar una empenta al poble.  38 
Inversions en infraestructures: Aquest any no hi ha grans inversions, només manteniment de 39 
carrers i reparacions. També s’ha de dir que es ve d’uns anys on les inversions han estat molt 40 
altes. 41 
Taules i cadires: Hi ha una petició constant i no només per fires i festes, sinó per particulars o 42 
associacions que fan activitats i les demanen, però en fer-se malbé s’han  d’anar reposant. 43 
És cert que es poden demanar a altres ajuntaments veïns, però també fan actes i les 44 
necessiten,   per tant,  no sempre es té la capacitat per poder abastir  tota la demanda existent.  45 
Despeses en neteja: La despesa s’ha d’adequar a la necessitat efectiva que hi hagi.  46 
Residus: L’augment deriva del cànon que s’ha augmentat des de l’Agència Catalana de 47 
Residus. Encara es volia incrementar molt més, però l’alcalde ha fet gestions.  48 
Ponts i camins: El terme té 76 km2, el més gran del Gironès,  i per tant té molts pont, rieres i 49 
camins, motiu pel qual s’incrementa aquesta partida. 50 
Museus: Hi ha pressupostada  la posada en marxa de Can Caciques per tot l’any 2015.  51 
Aquesta any només hi havia mig any.  52 
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Comunicacions: En el seu dia ja es va fer tot un paquet de tots els Consells Comarcals i 1 
pràcticament ja es va estalviar un 50% de la facturació. Ara s’està a l’espera de fer un nou 2 
concurs. 3 
 4 
El Sr. alcalde  pren la paraula i explica que el rènting del cotxe de la Policia Local és per 5 
substituir el NISSAN per un vehicle nou, aquest es tindrà en reserva i possiblement es  6 
reconvertirà per a servei de la Brigada.  7 
 8 
Continua el Sr. Ramon Soler  responent el següent:  9 
Pla de Barris: Quan es demana és l’any 2008 i, el 2010, quan governava el Tripartit,  es  10 
necessitaven 100.000.000 d’euros consignats en els pressupostos de la Generalitat, però 11 
resulta que només n’hi havia 49.000.000, això vol dir que avui encara s’està tornant la pilota del 12 
que es va fer en aquella època, avançant diners que s’han de reclamar.  13 
Per tant, el Pla de Barris s’executa en la mesura del que pot l’Ajuntament i demana que es sigui 14 
més mesurat en segons quins comentaris.  15 
Tampoc és veritat que el Pla de Barris es deixi d’executar. S’han optimitzat  els recursos 16 
allargant l’execució dels programes.  17 
Si la Generalitat no pot pagar a les farmàcies, ni les pagues extres dels seus treballadors i es 18 
redueixen ajudes al tercer sector perquè no s’arriben a cobrir les necessitats bàsiques, anar a 19 
reclamar deutes de pedres i no de persones, es pot ser valent, però també realista.     20 
La crítica al procés participatiu: Un altre exemple de demanar el que un no fa quan hi és. Està 21 
molt bé fer reglaments de participació ciutadana, però si no s’executen i després vénen a donar 22 
lliçons, d’entrada sobta una mica,  i més quan es diu que ha participat menys gent que l’any 23 
passat, quan la realitat és que s’ha doblat el nombre de participants. 24 
Es farà un taller de retorn per a la gent que hi va participar, explicant-los si s’ha acceptat la 25 
proposta presentada o no i el motius de la denegació.  26 
Un procés de participació no és només posar xifres en un pressupost, perquè la gent no només 27 
fa aportacions econòmiques.  28 
Aquest Ajuntament l’any 2007 tenia 600.000 euros d’ingressos més que el que ara es porta a 29 
aprovació i pregunta com es poden mantenir segons quines actuacions si no s’ajusta tot al 30 
màxim.  31 
Les factures s’han de pagar i un ajuntament ha de ser seriós i conscient que representa la 32 
ciutadania. El que es promet s’ha de poder fer. 33 
Els ingressos s’estan ajustant a la recaptació real i han estat molt restrictius pel que fa a la seva 34 
previsió.  35 
Quan en un futur es cobrin els deutes de la Generalitat ja es veurà què es fa amb aquests 36 
diners, però a dia d’avui amb la situació econòmica que hi ha s’ha de ser realista i és el que 37 
s’ha fet. 38 
 39 
El Sr. Àlex Puig  diu que són conscients que les despeses s’han d’ajustar a la realitat existent, 40 
per tant, com que els dubtes que tenia ja han estat contestats, no es vol estendre més.  41 
 42 
El Sr. David Parron  continua el seu torn i formula les següents preguntes:  43 
Capítol d’Esports: Es preveuen 70.000 euros en inversions majors. A la Comissió Informativa 44 
es va dir que encara no es sabia a què es destinarien i creu que si s’ha consignat aquesta 45 
quantitat s’imagina que ja es tindrà  alguna idea de a què es pensa destinar.  46 
Comunicació, promoció i turisme: És la mateixa crítica que feien l’any passat,  que es 47 
destinaven 15.000 euros pel Pla de Desenvolupament Local, que ja deien que no serien 48 
suficients. La partida es va disminuir en 8.000 euros, o sigui que va quedar en 7.000 euros i fins 49 
ara se n’ha gastat la meitat, que no els ha sobtat perquè no hi ha una AODL que s’hi pugui 50 
dedicar.  51 
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Participació ciutadana: s’hi destinen 3.000 euros,  que és el que s’hi destinava l’any 2014, però 1 
a dia d’avui a la liquidació del pressupost no s’ha gastat ni un sol euro.               2 
Aquesta és la forma com l’equip de govern fomenta i entén la participació ciutadana, el seu 3 
grup l’entén d’una manera força diferent i ja està una mica cansat que se’l posi en el mateix sac  4 
que el que va fer l’Entesa,  ell mai no n’ha format part ni va ser-ne regidor.  5 
Pla de Barris: Hi ha moltes coses a dir. El 2014 el que s’ha executat és un 45% del que s’havia 6 
previst en el pressupost aprovat, que ja era un 62% del que s’havia d’executar segons el nou 7 
calendari. En realitat el que s’ha acabat executant és el 28% en relació a la nova planificació 8 
existent.  9 
En total des del 2009, a data d’abril de 2014, la totalitat executat del Pla de Barris era del 26% i 10 
en el 2015 no hi ha cap inversió prevista.     11 
Per tant, segons la nova planificació,  el Pla de Barris s’havia d’acabar el 2015 i aquest any 12 
s’havia previst la major inversió. En el seu dia ja varen dir que no era creïble. 13 
El conseller de Territori i Sostenibilitat ja diu que l’any previst de finalització del Pla serà el 2019 14 
i per tant se’ns intentarà obligar a acollir-nos  a una pròrroga de quatre anys més. Ja està 15 
d’acord a criticar al tripartit per destinar partides insuficients el 2009 i el 2010 per al Pla de 16 
Barris, però recorda que des del 2011 governa CiU a la Generalitat i també hi destina partides 17 
insuficients, i que des de l’Ajuntament el que s’ha de fer és exigir-los que paguin allò a què 18 
s’havien compromès, independentment de qui governi.     19 
Les despeses importants que estaven previstes el 2013 i arrossegades al 2014, que encara no 20 
s’han executat són l’adequació del local del carrer Sant Antoni i la rehabilitació de la Casa de 21 
les Viudes, si bé és cert que la primera fase ja s’ha adjudicat.  22 
Continua pensant que les actuacions previstes, excepte algunes que es podrien considerar 23 
pròpies del Pla de Barris com accions d’igualtat i acollida o servei de mediació, la resta són 24 
transversals per tot el municipi com polítiques de joventut, d’educació ambiental, cursos de 25 
català, serveis cultuals.... i com han dit en més d’una ocasió,  aquí s’estan colant partides que 26 
no són pròpiament del Pla de Barris i demana què passarà amb totes aquestes partides quan 27 
s’acabi el Pla.    28 
Per acabar, vol dir que no totes les associacions se’ls tracta per igual i demana que es posi 29 
més èmfasi en entitats que es dediquen al tercer sector. Si diu això és perquè es pensa 30 
destinar  una subvenció de 4.000 euros al Festival’ERA, que és el mateix que es destina a 31 
Càritas o a la Creu Roja,   i més superior al que es destina a Dones d’Arreu,  o una mica menys 32 
de la meitat del que es destina a Llagostera Ràdio que hi estan gairebé a diari.   33 
En relació al procés participatiu diu que al taller presencial hi varen anar una vintena de 34 
persones. Via web es varen rebre 22 propostes, 6 de les quals eren relacionades amb el 35 
patinatge i 47 via bústia també relacionades amb la pista de patinatge.    36 
En definitiva, el pressupost municipal és traslladar sobre el paper les prioritats de l’equip de 37 
govern i com que les prioritats del grup que representa no coincideixen en res, el seu vot serà 38 
contrari.  39 
 40 
El Sr. Ramon Soler  pren la paraula i diu que en relació a la participació ciutadana, en els 41 
tallers d’aquest any hi havia molta més gent que l’any passat  i remarca que en aquests tallers 42 
mai no hi han participat ni regidors ni tècnics a l’hora de fer propostes.  43 
En relació al Pla de Barris, la Generalitat tant l’any 2011 com el 2012 només va poder 44 
pressupostar endarreriments d’aquest Pla des de l’any 2009, motiu pel qual no s’està al dia en 45 
els pagaments, més enllà de la caiguda d’ingressos,  que no és cap secret. 46 
Pel que fa a les despeses de promoció o turisme, s’està mirant un estat d’execució al mes 47 
d’octubre que el grau d’execució arribarà fins al final d’any,  i posa com a exemple que la 48 
factura del taller de participació encara no ha arribat, per això no hi despeses imputades.  49 
Hi ha participació ciutadana que no genera despesa, que es fa des de molts àmbits, hi ha una 50 
inversió important en eines relacionades amb el 2.0 que faciliten l’accés de la ciutadania a 51 
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través de l’e-tram,o com Facebook i Twitter,  o del propi gestor e-tauler que hi ha al web 1 
municipal. 2 
Del Pla de Barris ha dit el Sr. Parron que només s’ha executat el 28% de la planificació i diu 3 
que és cert, però només la Carretera,  que s’incorpora l’any que ve en romanents,  ho farà 4 
saltar en un 20% de més. 5 
Sobre el Festival’ERA no té una subvenció gaire diferent a qualsevol altre activitat que es fa al 6 
poble i se li dóna suport perquè ajuda a promocionar el poble,  igual que la Fira del Llibre 7 
Prohibit. No és cap sorpresa veure que hi ha molta més gent que visita la població i els 8 
establiments hotelers també han augmentat.  9 
El tema de l’AODL: Si no s’ha contractat és perquè la Generalitat no ho ha concedit; a 10 
Catalunya hi havia 1.200 entitats que optaven a tenir-ne una, però només s’ofertaven 36 places 11 
i a l’hora de concedir-les es varen prioritzar els municipis grans que tinguessin actuacions 12 
mancomunades i que ja tinguessin projectes amb subvencions de la Unió Europea en curs.  13 
Sobre Font Bona ha de dir que quan es va fer el pressupost no hi havia aquesta Junta i en el 14 
moment que es concreti l’actuació a fer es farà una modificació de crèdit.  15 
En relació al PUOSC, no es descarta que es puguin ver canvis, però una vegada s’hagi aclarit 16 
el pressupost que hi ha, atès que encara s’estan pagant PUOSC enrederits d’obres fetes i 17 
l’actual anualitat ja ha quedat anul·lada.   18 
Pel que fa a la resta d’incorporació de romanents, la previsió  principal és la Carretera.  19 
En relació a les subvencions a entitats, diu que algunes s’han deixat de donar perquè no s’han 20 
demanat o executat, és el cas de la festa de la urbanització Font Bona,  que no es va demanar. 21 
Per concloure les seves intervencions, agraeix l’abstenció del grup d’ERC i agraeix el debat del 22 
representant del grup d’AxLL,  que fa evident que hi ha visions diferents de fer poble, però que 23 
la suma de tots deixa evident la manera de pensar de la gent de Llagostera. 24 
En aquest pressupost l’equip de govern ha volgut ser molt realista, que segurament els va en 25 
contra, però ningú pot posar en dubte que s’ha volgut donar prioritat a les persones i si l’any 26 
vinent la capacitat econòmica millora perquè hi ha més ingressos i arriben més subvencions,  27 
es faran més coses.  28 
No vol deixar d’agrair a totes les persones l’assistència als tallers de pressupostos participatius 29 
i considera que no només s’han de mantenir,  sinó incrementar-se. 30 
 31 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  32 
CiU sí  33 
ERC abstenció  34 
AxLL no   35 
 36 
2.1.2. PRP2014/1731   Aprovació inicial ROM.     37 
 38 
Aquest tema es retira de l’ordre del dia per a posterior estudi.  39 
 40 
2.1.3. PRP2014/1732   Adjudicació parades mercat municipal.     41 
 42 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 43 
General:  44 
 45 
“Vist el procediment de convocatòria d’atorgament d’autoritzacions de venda no sedentària del 46 
mercat municipal de Llagostera. 47 
Vist l’acord de la Mesa de valoració de sol·licituds, reunida el dia 16 d’octubre, en què va 48 
proposar concedir parada al mercat municipal a les vuit millors propostes presentades, i on es 49 
requeria la presentació de documentació: 50 
a) Certificats de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que acreditin que l’adjudicatari 51 
provisional està al corrent de les seves obligacions. 52 
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b) Certificat de la Seguretat Social que declari que l’adjudicatari provisional i, si escau, els 1 
treballadors que tingui contractats, estan al corrent de les seves obligacions. Quan es tracti de 2 
cooperatives, s’ha d’acreditar que tots els socis treballadors estan adscrits en el mateix règim 3 
de la Seguretat Social (general o especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que 4 
s’estableix en els estatuts socials de la cooperativa. 5 
c) Còpia de la pòlissa d’assegurança i acreditació del pagament de la prima, d’acord amb 6 
l’article 12. 7 
Atès que l’acord de la Mesa amb les puntuacions es va notificar a tots els interessats (RS: 8 
2014/2626). 9 
Atès que en data 14 de novembre han presentat la documentació sol·licitada cinc dels vuit 10 
interessats. 11 
Atès que el procés de concessió de llicències d’autoritzacions de venda del mercat municipal 12 
dura des del mes d’abril. 13 
Atès el que disposa l’article 10 de les bases de la convocatòria en relació al procediment 14 
d’adjudicació de les concessions de les autoritzacions de venda. 15 
Vistos els antecedents de raó 16 
S’acorda: 17 
Primer.- Adjudicar pel termini de 15 anys (a comptar des del desembre de 2014) la titularitat de 18 
la concessió de les autoritzacions de venda no sedentària del mercat municipal de Llagostera 19 
als següents interessats: 20 
 21 

Núm. TITULAR PRODUCTE METRES 
15 JOSE MANUEL 

MORILLO  MARTIN 
Alimentari artesanal 5 

21 GERMANS POL I MARC, 
SL 

Xurros i productes 
artesanals 

6 

55 DANIEL HOYO VEGA Alimentari (pollastres a 
l’ast) 

6 

64 ESTEFANIA 
SERRAÏNAT LIGERO 

Alimentari (productes a 
granel) 

3 

67 BACHIR TAYBI Basar 8 
 22 
La targeta d’autorització que s’expedirà s’haurà d’exhibir en un lloc visible de la parada d’acord 23 
amb el que disposa l’art. 19.18 del reglament. 24 
Els interessats podran posar la parada al mercat setmanal del primer dijous de desembre, 25 
prèvia presentació de la documentació requerida al punt segon a les oficines municipals. 26 
Segon.-  Advertir als interessats que abans de parar caldrà que aporti la següent documentació: 27 
                     - 2 fotografies mida DNI.                   28 
                     - Fotocòpia del contracte dels treballadors que tingui a la parada. 29 
                         - Domiciliació bancària pel cobrament semestral dels rebuts de la taxa. 30 
Tercer.- Advertir als interessats que durant la vigència de l’autorització, els titulars hauran 31 
d’acreditar a principis de cada any, que estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat 32 
Social i amb l’Administració Tributària, i del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.”  33 
 34 
Sense que es produeixi cap intervenció, s’aprova pe r unanimitat.  35 
   36 
2.1.4. PRP2014/1727   Adhesió al portal de procediments per a l'intercanv i de dades i 37 
aplicacions del cens electoral anomenat IDA_Celec.     38 
 39 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 40 
General: 41 
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 1 
“La Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, estableix que l’Oficina del 2 
Cens Electoral ha de posar a disposició dels interessats el cens actualitzat per a la seva 3 
consulta a través dels Ajuntaments,  4 
La Llei 5/1995, de 22 de maig, del Tribunal del Jurat, estableix que la llista del cens electoral 5 
vigent a la data del sorteig de candidats a Jurats s’ha d’enviar als ajuntaments per a la seva 6 
anticipada exposició, 7 
Vista la Resolució de 12 de març de 2014, de l’Oficina del Cens Electoral, on es crea el portal 8 
de procediments per a l’intercanvi de dades i aplicacions del cens electoral entre l’Oficina 9 
Electoral i altres organismes competents, per mitjans telemàtics, anomenat IDA_Celec, 10 
Vist que per accedir al portal s’ha de sol·licitar l’adhesió a l’Oficina del Cens Electoral, 11 
acompanyada del model inclòs en l’annex de l’esmentada Resolució, 12 
Vistos els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 13 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 14 
Per tot això, 15 
S’acorda: 16 
Primer .- Sol·licitar a l’Oficina del Cens Electoral l’adhesió de l’Ajuntament de Llagostera al 17 
portal de procediments per a l’intercanvi de dades i aplicacions del cens electoral anomenat 18 
IDA_Celec. 19 
Segon .- Facultar l’alcalde per subscriure els documents necessaris per a l’execució d’aquest 20 
acord. 21 
Tercer .- Comunicar aquest acord a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral 22 
juntament amb el model normalitzat inclòs en la Resolució de 12 de març de 2014 publicada en 23 
el BOE núm. 76, de 28 de març de 2014.”  24 
 25 
Es produeixen les següents intervencions: 26 
 27 
El Sr. secretari  llegeix la part dispositiva de la proposta i diu que és perquè els processos 28 
electorals fins ara es feien amb el programa “conoce”, que deixarà de ser operatiu per a les 29 
properes eleccions i per accedir a les dades s’han d’estar adherit a aquesta plataforma.   30 
 31 
S’aprova per unanimitat.  32 
 33 
3. Control i gestió municipal.  34 
 35 
3.1 Donar compte de contractacions de personal.  36 
 37 
El Sr. secretari  dóna compte de les següents contractacions de personal:  38 
Junta de Govern Local 30/10/2014: Contractar en règim laboral, a temps parcial i per urgència, 39 
la senyora NÚRIA PORTEL PUIGDEVALL, com a agutzil, amb efectes del dia 1 de novembre 40 
de 2014 fins el 30 de novembre de 2014, per acumulació de tasques. 41 
 42 
3.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia.  43 
 44 
El Sr. secretari  dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van des de la número 1218 a 45 
la núm. 1322 de l’any 2014. 46 
 47 
3.3 Informes d’Alcaldia.  48 
 49 
El Sr. alcalde  informa dels següents temes:  50 
- Es va celebrar l’assemblea de propietaris  de la urbanització Font Bona. Es va presentar 51 
pressupost i es varen valorar les obres més importants que s’hauran de fer i els compromisos 52 
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que es varen adquirir varen ser que per poder iniciar les obres, l’Ajuntament hi aportarà uns 1 
300.000 euros,  es giraran unes quotes i si algú té ganes de pagar però no pot per manca de 2 
liquiditat se’ls autoritzarà poder pagar-ho fraccionat. 3 
- El proper dia 30 hi haurà l’assemblea de propietaris de la urbanització La Canyera. 4 
- Que va estar parlant amb el responsable dels Plans de Barris de la Generalitat i sí que es 5 
prorroguen, però que ara volen anar liquidant el deute pendent que tenen amb els diferents 6 
ajuntaments. 7 
- Hi va haver una reunió amb l’empresa adjudicatària de les obres de la Carretera i el tècnic de 8 
la Generalitat per marcar terminis i es va considerar oportú començar les obres passades les 9 
festes nadalenques. 10 
Es farà una reunió amb els veïns per explicar-los com anirà tot i es demanarà que nomenin un 11 
representant dels veïns per fer d’interlocutor, 12 
 - El secretari, en Norbert Bes, deixa aquest Ajuntament per anar a treballar a Brussel·les i en 13 
aquest Ple tenim l’honor de tenir el Sr. Josep Rovira que serà el seu substitut. 14 
 15 
La Sra. Montserrat Vilà  intervé per dir que vol aclarir el següent en relació a les subvencions a 16 
Dones d’Arreu: De Cooperació al Tercer Món s’ha disminuït l’aportacio perquè els projectes de 17 
Senegal i Gàmbia ja estan acabats i l’Ajuntament ha optat per mantenir el finançament 18 
d’alimentació pels estudiants de Nicaragua. 19 
Els 1.000 euros pressupostats que hi ha són per un projecte nou destinat a classes de reforç 20 
per a nens de primària.  21 
 22 
3.4 Precs i preguntes.  23 
 24 
El Sr. Àlex Puig  pren la paraula i li desitja al Secretari que li vagi al màxim de bé en el nou 25 
projecte de treball, que encara que ell hagi entrat de Regidor no fa gaire temps, li agraeix totes 26 
aportacions fetes.   27 
 28 
El Sr. David Parron  pregunta si es rejuntaran els panots que es varen canviar d’una passera 29 
que utilitzen els veïns i situada a la cantonada dels carrers Maria Gay i Avinguda  del Canigó. 30 
 31 
El Sr. alcalde  li respon que ja hi ha una partida destinada a reparació de voreres i que 32 
concretament al que pregunta el Sr. Parron, en teoria ja hauria d’estar acabada, però de totes 33 
maneres ja hi farà anar a la tècnica per revisar-ho.   34 
 35 
Continua el Sr. Parron  fent un prec en el sentit de  demanar que se li passi una relació dels 36 
pisos propietat d’entitats bancàries que s’han posat a lloguer a través de l’oficina local 37 
d’habitatge, atès que se li va passar una llista però era de propietaris particulars.    38 
Per acabar vol agraïr al  Secretari la feina feta durant el temps que ha estat a Llagostera i li 39 
desitja molta sort en la nova aventura i que sàpiga que tindrà els braços oberts si mai vol 40 
tornar.  41 
 42 
El Sr. alcalde  diu que en un Ple passat ja va explicar que a Llagostera venia gent d’altres 43 
municipis amb lloguer social de pisos propietat d’entitats bancàries, quan famílies del nostre 44 
poble en tenen necessitat.  45 
La tècnica d’habitatge ho va estar mirant i es veu que quan el banc fa públics aquests 46 
habitatges no mira si la gent és del mateix poble o no. 47 
De totes maneres s’intentarà demanar aquesta relació i quan es tingui se li donarà.  48 
A continuació manifesta que s’ha d’agrair al Sr. Norbert Bes la tasca feta a l’Ajuntament de 49 
Llagostera perquè ha estat una persona responsable, treballadora i a la vegada company i  50 
sempre ha estat obert i ha donat les explicacions necessàries tant a l’equip de govern com a 51 
l’oposició.  52 
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El que li agraeix molt personalment és que al seu costat ha tingut un bon assessor jurídic,  que 1 
espera que també sigui així amb en Josep, el nou secretari.  2 
A partir d’aquí, ja sap que té les portes obertes si vol tornar i que li desitja de tot cor que la nova 3 
singladura la pugui complir sense cap mena de problema, que ja sap que serà així.  4 
On anirà a treballar, que és un departament de la Generalitat, espera que algun dia pugui ser 5 
una ambaixada i li demana que li guardi una habitació per si mai ha de anar cap allà i li dóna 6 
les gràcies per tot el que ha fet.   7 
 8 
El Sr. secretari  agraeix totes les intervencions que hi ha hagut i diu que no se’n va a l’exili,  9 
sinó que va a treballar a una delegació del govern de  la Generalitat davant la Unió Europea. 10 
Creu que és un moment molt interessant per anar-hi i ara que se l’hi ha ofert la possibilitat ha 11 
decidit acceptar-la, atès que és un tema que sempre li ha interessat i pel que sempre s’ha estat 12 
preparant. 13 
Des d’allà intentarà treballar en tot el pugui per defensar els interessos de Catalunya, de les 14 
comarques gironines i perquè no del municipi de Llagostera. 15 
En temes de subvencions o de fons europeus creu que serà una bona línia de contacte directe. 16 
Per acabar, també agraeix la cordialitat que hi ha hagut a l’Ajuntament. Per la seva part ha 17 
intentat fer la feina tan bé com ha pogut i tan ràpid com ha estat possible. 18 
Encoratja a l’Ajuntament a seguir amb la tasca que fa, encara que a vegades no és fàcil ser un 19 
càrrec electe a l’administració local.  20 
 21 
El Sr. alcalde   li manifesta que si s’avorreix, que amb el seu tarannà podria ser possible, 22 
sempre té les portes obertes per tornar.  23 
 24 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts d’onze de la nit  s’aixeca la sessió de la qual 25 
s’estén la present acta que és signada pel Sr. alcalde  amb mi el secretari, que ho certifico. 26 
 27 


