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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2015/12
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 30 DE SETEMBRE DE 2015
Horari: de 21:00 fins a 23:45
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU
Sr. Sergi Miquel i Valentí, regidor de CiU
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU
Sr. Antoni Navarro i Robledo, regidor d’ERC-AM
Sr. Alexandre Puig i Mayol, regidor d’ERC-AM
Sr. Joaquim Castelló i Boadas, regidor d’ERC-AM
Sr. David Parron Ojeda, regidor d’ALL-E
Sr. Josep Rovira i Jofre, secretari de la Corporació.

QUÒRUM I ORDRE DEL DIA

A la Sala de sessions es reuneix el Ple municipal a l’hora i data indicada a l’encapçalament. 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, el Sr. president obre la sessió, declarada pública, per tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:

ORDRE DEL DIA

1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2015/9 extraordinària 29/07/2015
1.2. PLE2015/10 ordinària 29/07/2015
1.3. PLE2015/11 extraordinària 31/08/2015

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2015/1257   Aprovar inicialment denominar "Parc Ramon Trias Fargas" l'espai 
delimitat pels carrers Maria Gay, Fonollerons, Amical de Mauthausen i President Companys.

Classificador:Acta  -

Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador

a3995ae7593e47d089edd787fc622f94001
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2.1.2. PRP2015/1274   Aprovar la modificació del Reglament de Règim intern del Patronat 
Residencia Josep Baulida.- Exp. 2015/1183
2.1.3. PRP2015/1261   Aprovar el text refós del pla especial de reforma d'un camí rural i 
soterrament de la variant d'una línia elèctrica de M.T. al Vt. de Gaià nº 2 can Balandrich
2.1.4. PRP2015/1269   Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2015 
del Patronat Municipal d’Esports. Exp. núm. 2015/1161 
2.1.5. PRP2015/1271   Aprovar la modificació de crèdit 1/2015 del pressupost del Patronat 
municipal Residència J. Baulida.- Exp. núm. 2015/1139 
2.1.6. PRP2015/1248   Aprovar la modificació de crèdit 3-CE 9/2015 del pressupost municipal.  
Exp. núm. 2015/1128 
2.1.7. PRP2015/1247   Aprovar la modificació de crèdit núm. 3-SP 8/2015 del pressupost 
municipal.  Exp. núm. 2015/1099 
2.1.8. PRP2015/1258   Concertar una operació de préstec a llarg termini.- Exp. núm. 2015/1082 
2.1.9. PRP2015/1245   Ratificar l'acord de Junta de Govern de sol·licitud de pròrroga del Pla de 
Barris. Exp. núm. 2009/1439.- 
2.1.10. PRP2015/1267   Moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels 
conflictes armats a la Mediterrània.-Exp. núm. 2015/1182 
2.1.11. PRP2015/1240   Moció d'ERC-AM, en relació a la constitució de l'Ajuntament de 
Llagostera com a entitat de registre idCAT.- Exp. núm. 2015/1160 
2.1.12. PRP2015/1270   Donar-se per assabentat d'una sentència judicial contra l'Ordenança 
Fiscal 26 de l'any 2010.- Exp. núm. 2010/1363.

3. Control i gestió municipal
3.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local. 
3.2 Informes d’Alcaldia.
3.3 Precs i preguntes.                                                              

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria:

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2015/9 extraordinària 29/07/2015
S’aprova per unanimitat amb les esmenes presentades pels Srs. Antoni Navarro i David Parron,  
que ja han quedat incorporades a l’acta. 

1.2. PLE2015/10 ordinària 29/07/2015
S’aprova per unanimitat.

1.3. PLE2015/11 extraordinària 31/08/2015
S’aprova per unanimitat.

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2015/1257   Aprovar inicialment denominar "Parc Ramon Trias Fargas" l'espai 
delimitat pels carrers Maria Gay, Fonollerons, Amical de Mauthausen i President 
Companys.   
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Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:

“Vist el Decret d’Alcaldia núm. 709/2013, de 10 de juny, pel qual s’inicia l’expedient per donar a 
una via pública de Llagostera el nom de Ramon Trias Fargas.
Vista la proposta de l’instructor, Sr. Fermí Santamaria Molero, de data 22 de maig de 2015, per 
la qual es proposa donar el nom de Ramon Trias Fargas al parc del municipi delimitat pels 
carrers Maria Gay, Fonollerons, Amical de Mauthausen i President Companys.
Vist que la proposta ha estat exposada al públic al Tauler d’edictes de la Corporació pel termini 
de 20 dies hàbils, sense que s’hi hagin presentat al·legacions. 
Atès el que disposa l’article 14 del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Llagostera, cal elevar proposta al Ple, que l’haurà d’aprovar amb el vot favorable de les dues 
terceres parts del membres de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta dels membres de la 
Corporació.
Atès que l’article 75 del Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de població i demarcació territorial de les entitats locals, determina que els ajuntaments ha de 
mantenir actualitzada la nomenclatura de les vies públiques, tot informant les Administracions 
públiques interessades.
Atès que l’article 108 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals estableix que els béns immobles municipals han de constar a 
l’inventari de béns amb el nom de la via pública a la qual afronten i el número que li correspon.
Atès que l’article 86 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, determina que l’òrgan que ha 
de resoldre el procediment, quan la naturalesa d’aquest ho requereixi, podrà acordar un 
període d’informació pública, per un termini no inferior a 20 dies.
S’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la denominació de Parc Ramon Trias Fargas per a l’espai verd del 
municipi delimitat pels carrers Maria Gay, Fonollerons, Amical de Mauthausen i President 
Companys, a fi i efecte d’incloure’l al nomenclàtor del municipi.
Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes, a comptar de l’endemà de la 
publicació de l’anunci en el BOP de GIrona i en el Tauler d’edictes electrònic de la Corporació, 
a l’efecte d’examen de la proposta i presentació d’al·legacions i suggeriments. 
Tercer.- Fer constar que, transcorregut el tràmit d’informació pública, i si no s’ha presentat cap 
al·legació o suggeriment, aquest acord inicial esdevindrà definitiu, moment en el qual es 
comunicarà la nova denominació a l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i al Cadastre.” 

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. alcalde explica que es va considerar oportú donar el nom de Parc Ramon Trias Fargas a 
aquella zona infantil, no tan sols pel lligam que aquest senyor tenia amb Llagostera, sinó 
perquè havia ajudat el municipi amb les gestions fetes des del Parlament de Catalunya, tal com 
figura en la documentació que obra a l’expedient.
També era una persona molt sensibilitzada amb les persones afectades per la síndrome de 
Down, fins i tot va crear una fundació.
Al Sr. Trias li agradava molt la natura, motiu pel qual s’ha triat aquesta zona verda.

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que li sap greu que una figura com  la del Sr. Trias 
Fargas,  a l’expedient no hi consti tot el que acaba d’apuntar el Sr. alcalde, o sigui les raons per 
les quals se li dóna el seu nom a aquest parc. 
En el propi expedient es diu que es practiquin i s’aportin totes les proves i actuacions que 
condueixen a precisar els mèrits de la persona proposada i l’únic que hi ha és el pròleg d’un 
llibre i un recull de dades biogràfiques.
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Com  que creu que val la pena, vol comentar algunes coses que poden justificar el fet que se li 
doni aquest nom i demana que quedin a l’expedient.
Per una banda, diu que ja els agrada que fos el fundador de l’Esquerra Democràtica de 
Catalunya, però a més era una persona que en aquells moments de lluita nacional era un 
referent del seu grup al qual es va inscriure finalment, ja que,  com tothom sap, va entrar a 
formar part de Convergència.
Va dir una frase que ja consta en el pròleg que,  és “el fracàs en la negociació hauria estat de 
l’administració espanyola,  incapaç de resoldre el problema amb Catalunya”. Ha costat molt que 
aquesta idea arribés a la societat catalana. 
Està convençut que la revisió de l’Estatut pactada entre Mas i Zapatero, el Sr. Trias l’hagués 
vits molt malament, perquè era un precursor d’unes idees que al final s’han estès a tot 
Catalunya.
Pensa que és un bon moment de retre homenatge a un personatge que ha fet tot això i li 
agradaria que tots aquests arguments que són vàlids per la situació que s’està vivint ara, 
constessin a l’expedient, encara que fos afegint-hi aquesta part de l’acta. 

El Sr. alcalde respon que quan es va iniciar l’expedient, els primers contactes varen ser amb la 
família, per poder-ho argumentar bé.
Avui es fa l’aprovació inicial d’aquest expedient i s’obre un termini de 20 dies perquè tothom qui 
hi estigui interessat pugui fer-hi aportacions,  que seran benvingudes. 

El Sr. David Parron diu que el seu vot serà l’abstenció. 

S’aprova per majoria absoluta (vots favorables dels 9 regidors de CiU i dels 3 d’ERC i 
l’abstenció del regidor d’ALL-E).   

2.1.2. PRP2015/1274   Aprovar la modificació del Reglament de Règim intern del Patronat 
Residencia Josep Baulida.- Exp. 2015/1183.    

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:

“Vista la proposta de modificació del “Reglament de règim intern de la Residència Josep 
Baulida de Llagostera”, el qual passarà a denominar-se “Reglament de règim intern de la 
Residència i el Centre de Dia Josep Baulida de Llagostera”, modificació aprovada per la Junta 
de Govern de l’Organisme autònom local “Residència Josep Baulida” en la sessió del dia 16 de 
setembre de 2015.
Vist que la proposta de modificació del Reglament es porta a terme per adequar-lo a les 
determinacions que fixa el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’informe de la secretaria, de data 17 de setembre de 2015.
Ateses les determinacions dels articles 4.1.a), 22.2.d), 47, 49 i 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); dels articles 8.1.a) i 178 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMLC); de l’article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 
(TRRL); i dels articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
S’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el text refós que incorpora les modificacions del “Reglament de 
règim intern de la Residència Josep Baulida de Llagostera”, el qual passarà a denominar-se 
“Reglament de règim intern de la Residència i el Centre de Dia Josep Baulida de Llagostera”, 
d’acord amb el text que consta a l’expedient.



5

Segon.-Sotmetre aquest acord a informació pública (mitjançant edicte publicat en el BOP de 
Girona, en el DOGC, en el Diari de Girona i exposat en el Tauler d’edictes electrònic municipal) 
i a audiència dels possibles interessats/des, per un període de 30 dies hàbils, comptats des del 
següent al de la publicació del darrer anunci en el BOP o en el DOGC. En aquest termini els 
interessats/des podran examinar l'expedient i la proposta de modificació, així com presentar les 
reclamacions i suggeriments que creguin oportuns. Transcorregut el període indicat, i si no hi 
ha hagut cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense 
necessitat d’acord exprés.
Tercer.- Fer constar que el text refós que incorpora les modificacions del “Reglament de règim 
intern de la Residència Josep Baulida de Llagostera” no entrarà en vigor fins que s’hagi publicat 
íntegrament el seu text en el BOP i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils fixat a l’article 
70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).” 

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari explica que aquesta modificació ja es va aprovar a la Junta del Patronat. Es 
modifica el Reglament, amb les esmenes proposades des del Departament de Benestar i 
Família per adaptar-lo. 
Avui es proposa l’aprovació inicial, després hi haurà exposició pública i finalment aprovació 
definitiva. 

El Sr. David Parron manifesta que totes les esmenes que es proposen són pràcticament més 
de forma que de fons i,  per tant, el seu vot serà favorable i demana que quan aquest 
Reglament estigui aprovat definitivament figuri a la pàgina web de la Residència. 

El Sr. Antoni Navarro diu que en ser aspectes formals que ja es varen votar  a la Junta, ara 
també hi votaran a favor.
Vol fer constar que hauria estat una oportunitat de fer una reforma,  no només del Règim Intern 
sinó de la resta de reglaments, i posa l’exemple d’adequar els estatuts a la realitat.
Ja han dit més d’una vegada que a la Junta de Govern hi hauria d’haver familiars i que caldria 
adequar-ne el reglament a la realitat del moment, sobretot pel que fa als familiars.
El vot del seu grup serà favorable, però demana que els tràmits s’agilitin i que es reuneixi 
aquesta comissió de participació de familiars.  

El Sr. alcalde diu que en el Consell de Participació,  sí que hi intervé la família, però per 
desgràcia la família té una durada que a vegades és llarga i a vegades curta, perquè així ho 
marca el  resident i s’hauria de canviar molt sovint, però ja ho treballaran.   
Hi ha una altra modificació prevista, que és perquè tothom que formi part del govern del 
geriàtric tingui veu i vot.

El Sr. Antoni Navarro demana que aquests familiars, que malauradament es canvien sovint, 
tinguin veu, precisament perquè coneixen la realitat interna de la Residència. 

S’aprova per unanimitat.   

2.1.3. PRP2015/1261   Aprovar el text refós del pla especial de reforma d'un camí rural i 
soterrament de la variant d'una línea elèctrica de M.T. al Vt. de Gaià nº 2 can Balandrich.   

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:
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“Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de data 12.03.2015, en virtut del 
qual s’acordava aprovar definitivament el pla especial urbanístic de reforma d’un camí rural i 
soterrament d’una línia elèctrica de mitja tensió a can Balandrich del veïnat de Gaià núm. 2 de 
Llagostera, promogut pel Sr. Jorge Pérez Marcote, i supeditar-ne la publicació al DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha 
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori  les 
prescripcions següents:

1.1- Pel que fa als informes, cal sol·licitar l’informe del Departament d’Empresa i 
Ocupació (Secció d’Energia) pel que fa al soterrament de la línia elèctrica. El document 
ha d’incorporar en les normes urbanístiques les prescripcions dels informes de 
l’Agència Catalana de l’Aigua de data 30 de desembre de 2014 i del Departament de 
Cultura de data 22 de juliol de 2014.
1.2- La proposta ha de refondre en el document de Pla especial urbanístic el document 
de projecte elèctric de mitja tensió per la qual cosa els plànols d’ordenació del PEU han 
de contemplar la modificació que es proposa en el traçat de la línia elèctrica de mitja 
tensió.
1.3- Els plànols d’ordenació han d’indicar el camí que creua la finca que forma part de 
la xarxa viària secundària (B2) tot i que no es veu afectat per les actuacions 
proposades pel pla especial urbanístic.
1.4- Les normes urbanístiques del pla han de determinar que les tanques previstes, 
segons l’apartat JUSTIFICACIÓ ESPECÍFICA DE LA FINALITAT DEL PROJECTE de 
la memòria, han d’adequar-se a l’article 164.2 del POUM que regula les tanques en el 
sòl no urbanitzable del municipi.

Vist el “Text refós del pla especial de reforma d’un camí rural i soterrament de la variant d’una 
línia elèctrica de mitja tensió al veïnat de Gaià núm. 2 can Balandrich”, redactat per l’arquitecte  
Josep Comas Boadas (Coviarq 2007 S.L.), amb registre d’entrada núm. 3.087 del dia 
08.09.2015, que incorpora les prescripcions anteriors.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 17.09.2015  després de verificar 
el text refós aportat, amb la següent condició: “Per tal d’executar el Pla i portar a terme les 
obres previstes caldrà signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el promotor”.
Ateses les determinacions dels articles 67, 69, 78 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLU), modificat 
per la Llei 3/2012; dels articles 22, 23, 92 a 94, i 101 i següents del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; dels articles 21.1.j) i 
22.2.c) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); 
dels articles 52.2.c) i 53.1.s) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); i del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de de Llagostera, aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona en data 18 de juny de 2003 i Text refós aprovat per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 25 de setembre de 2003 i publicat al DOGC 
núm. 4078, de 25 de febrer de 2004, així com les modificacions puntuals posteriors.
S’acorda:
Primer.- Aprovar el “Text refós del pla especial de reforma d’un camí rural i soterrament de la 
variant d’una línia elèctrica de mitja tensió al veïnat de Gaià núm. 2 can Balandrich”, promogut 
pel Sr. Jorge Pérez Marcote i redactat per l’arquitecte Josep Comas Boadas (Coviarq 2007 
S.L.), de data setembre-2015 (amb registre d’entrada núm. 3.087, de 08.09.2015), que 
incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 
12.03.2015.
Segon.- Fer constar que, per tal d’executar el Pla i portar a terme les obres previstes, caldrà 
signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el promotor.
Tercer.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona dos exemplars en suport 
paper del Text refós, juntament amb l’informe energètic emès pel Departament d’Empresa i 
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Ocupació (secció d’Energia) en data 18.08.2015, i un exemplar en suport informàtic, als efectes 
de la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat.”

 Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Sergi Miquel pren la paraula i diu que el que  es porta a aprovació bàsicament són tres 
exercicis:  el primer és l’eliminació del camí que parteix les parcel·les C i D, el segon  és la 
substitució d’aquest camí per un que voreja la parcel·la D pel sud i que acaba connectant amb 
l’antiga carretera de Cassà,  i el tercer és el soterrament de la línia aèria que creua la finca, 
seguint el contorn del camí que connecta finalment amb una línia aèria existent al nord de la 
finca B. 

El Sr. David Parron diu que primer vol manifestar que la resolució de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme d’alguna manera els donava la raó quan deien que la voluntat que portava al 
darrera aquest Pla Especial era fer desaparèixer aquest camí,  que està considerat públic,  per 
privatitzar-lo. 
Quan es va portar a aprovació inicial el desembre de 2014, varen fer tota una sèrie 
d’argumentacions per votar-hi en contra i avui aquestes argumentacions seran calcades a les 
fetes al seu dia, perquè no ha canviat gaire res. 
Amb aquesta nova versió, continua dient que l’objecte d’aquest Pla Especial és la modificació 
d’un camí rural que creua les parcel·les agrícoles situades dins de la propietat. Ara diu que 
només és un camí i abans parlava de camins i no saben a quin es refereix,  si és el que està 
grafiat o l’altre de dalt,  i que,  tot i ser públic,  diuen que és privat, ja que tenen presentada una 
al·legació a l’inventari de camins, aprovat inicialment. 
El camí que passa a la vora del bosc, on ara s’hi transita, es fa desaparèixer i creuen que 
s’hauria de conservar. 
En el plànol núm. 9, hi ha grafiat un tros de bosc que ara desapareix i la parcel·la C acaba sent 
més gran i acaba agafant tot aquest bosc.
Igual que el seu grup, Urbanisme també reclamava que s’inclogués un informe de l’ACA,  com 
finalment s’ha inclòs.  Quan un el mira, diuen que és una zona inundable amb un període de 
retorn de 100 anys, però quan fan la conclusió final consta “que es considera compatible l’ús 
agrícola proposat en el nou camp de cultiu resultant, sempre i quan no es modifiqui el perfil del 
terreny afectat pel Q-C.”
Malauradament aquest informe no té en compte la inundabilitat del camí sinó només del camp 
de cultiu i, d’alguna manera està traslladant la inundabilitat al camí perquè quedarà més a prop 
de la riera, que és el tema que hauria de preocupar més perquè aquest camí s’acabarà cedint 
com a públic. 
Tal com ja varen dir el passat mes de desembre, per demostrar que aquest camí el que volen 
és privatitzar-lo, al seu començament ja hi ha dues fites que posa camí particular, encara que la 
cadena no hi sigui posada. 
Com a conclusió per acabar, demanen que s’acabin de corregir les contradiccions que hi ha 
tant en els gràfics com al text que hi figuren a la memòria i que l’equip de govern insti  la 
propietat a treure les dues fites de pedra que hi ha i que no compleixen la normativa 
urbanística. 

El Sr. Antoni Navarro diu que el tema de la inundabilitat també el veuen com  un problema, tot 
i que és veritat que les altres Banyaloques també s’inunden,  però si es baixa pel  camí que es 
crea de nou, evidentment s’arriba a un espai que és més fàcil que hi hagi inundació en un 
moment de pluja que no pas el camí actual, per tant, això d’entrada, és un problema. 
Apart de tot el que ha dit el Sr. Parron, hi ha dos aspectes que no els acaben d’agradar del 
projecte.
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Un és un canvi que hi ha hagut respecte al que se solia fer habitualment, que era adjuntar el 
conveni a tota l’aprovació. I és en el moment de l’aprovació quan l’Ajuntament pot tenir alguna 
força per aconseguir el seu manteniment o altres aspectes. 
Per tant, demanen que aquest conveni s’hi incorpori,   perquè tothom pugui dir el que cregui 
oportú. No sap si la pretensió de l’equip de govern és que abans d’aprovar-lo amb el promotor 
passi pel Ple, tot i que molt es tem que aquest conveni no passarà pel Ple i serà una qüestió 
que debatrà el promotor amb l’equip de govern, per la transparència de què l’equip de govern  
fa gala, creu que s’hauria de fer aquí. 
Amb aquest conveni es podrien aconseguir compromisos de manteniment, com sempre s’ha 
fet, i de tots els informes que hi ha a l’expedient, en voldrien destacar un de la Direcció General   
d’Arxius i Biblioteques, Museus i Patrimoni que diu “l’obra planteja un tancament perimetral 
amb filat metàl·lic i eliminació d’alguns trams de camí..... i més dubtosa és la necessitat de 
tancar tot l’àmbit de la finca amb un filat metàl·lic perimetral .....” aquesta obsessió de tancar 
finques, que poden tenir el seu dret, però no és una bona cosa per al poble.
Segurament en el conveni es podria demanar que aquest tancat no hi fos o que fos d’unes 
determinades condicions.
Si ara s’aprova aquesta modificació, ja estarem venuts i aquesta força s’haurà perdut. 
El vot del seu grup serà contrari perquè aquest conveni s’hauria d’incorporar per les raons 
exposades anteriorment i perquè sigui més participatiu  del que presumiblement serà i acaba 
amb la següent pregunta: és previst que aquest conveni passi per Ple o s’aprovarà per Junta 
de Govern?.

El Sr. Sergi Miquel respon al Sr. Parron que el plànol grafiat no és plànol tècnic sinó que 
simplement és una informació gràfica aportada per entendre-ho, atès que els plànols tècnics 
són al final del document i deixen molt clar quin és el camí que es toca, quina és la modificació 
que es fa i com el camí que separa la parcel·la B i C no es toca en cap cas.          
Sobre el camí que diu que desapareix, en el POUM no hi està senyalitzat com a tal i el que no 
es pot fer és senyalitzar-lo ara. 
Quan es parla de privatització, en el plànol tècnic no s’intueix en cap moment cap  privatització 
del camí.  
Pel que ha dit el Sr. Navarro del conveni, creu que no s’ha d’aprovar en paral·lel i tant 
l’Ajuntament com l’equip de govern tenen la mateixa força per discutir el conveni,  tant si es fa 
d’una manera com de l’altra. 

El Sr. alcalde aclareix que normalment s’aprova per Junta de Govern i després es posa a 
exposició pública per presentar-hi al·legacions i cal aclarir que no tindrà la llicència d’obres fins 
que el conveni no s’hagi signat. 

Continua el Sr. Sergi Miquel dient que està en el seu legítim dret si vol tancar la seva 
propietat.
Pel que fa a la inundabilitat, en el conveni i en el  projecte del camí és on s’haurà de discutir 
quina serà la seva cota per garantir que no quedi inundat.

El Sr. David Parron diu que ja sap que els gràfics que apareixen a la pàgina 2 no són plànols, 
però com que figuren a la memòria s’ha de creure que alguna intenció tenen, per tant,  seria bo 
tenir un document sense contradiccions.
Sobre la privatització,  la memòria diu que aquest inventari de camins ja s’ha redactat i hi ha 
una sèrie d’al·legacions pendents de resposta, entre les quals es destaca la que fa referència al 
camí que separa els camps B i C d’una part de la finca on s’al·lega que és de propietat privada, 
per tant, és un tema que no està resolt. 
Continua pensant que el que es demana és la privatització del camí.
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Sobre el camí que va pel mig del bosc, ja varen dir que no sortia grafiat en el POUM i varen 
reclamar-ne una modificació perquè aquest camí hi aparegués.             
Si la inundabilitat s’aclareix en el conveni, una raó de més perquè passi pel Ple. 
El seu vot serà contrari.

El Sr. Antoni Navarro, diu que el Sr. alcalde ha manifestat que els convenis normalment 
s’aproven per Junta de Govern, però deu ser ara, perquè l’última aprovació de modificació de 
camins va ser aprovada per Ple i posa els exemples de can Merla, de la masia Sureda...i en 
comptes de potenciar la participació el que fa és frenar-la. 
És cert que no es pot obligar el propietari a no tancar la finca, però sí que es pot arribar a un 
acord,  ja que els convenis són per això.

El Sr. Sergi Miquel llegeix la llegenda del gràfic de la controvèrsia i diu: “en aquest gràfic es 
poden observar els camins que creuen la finca i que dificulten l’expropiació, creant  3 parcel·les 
de conreu petites, d’accés complicat”. Queda molt clar que en aquest gràfic es poden observar 
els camins que creuen la finca i dificulten l’expropiació i no s’hi mostra cap altre camí, perquè 
aquest gràfic està dissenyat específicament per mostrar els camins que creuen la finca  i 
dificulten l’expropiació.
Els altres camins sí que es dibuixen en els plànols del final del document i expliquen molt bé 
quina és la modificació que es fa i com es canvia la línia aèria que anirà soterrada.
Sobre el tema de les fites, ja parlarà amb els serveis tècnics i si barren el pas o l’accés a un 
camí públic, per descomptat que es farà el que calgui perquè siguin retirades.
El propietari, per descomptat que té interès a fer aquesta modificació, però Llagostera també hi 
guanya perquè es passa de tenir un camí d’una secció de 2,70 a tenir-ne un de 5,50 a costa 
d’un terreny del propietari.
Si es porta a aprovació el conveni al Ple, li agradaria saber el sentit del vot d’ERC perquè això 
sí que condiciona els plànols i els documents finals del camí. 

El Sr. Antoni Navarro respon que si el conveni passa pel Ple, el seu vot serà favorable, com a 
element de participació. 

El Sr. alcalde afegeix que una cessió de terrenys és competència de la Junta de Govern,  igual 
que el període d’exposició pública i el d’al·legacions, o sigui que quan es parla de participació 
hi ha l’eina de les al·legacions.

El Sr. Navarro diu que una cosa és que sigui competència i l’altra la voluntat de donar aquesta 
possibilitat de participació. En cap moment diu que s’estigui actuant malament, però respecte a 
altres actuacions que s’han fet fins ara, l’Ajuntament de Llagostera està reculant. 

El Sr. alcalde manifesta que si digués que s’aprovarà per Junta de Govern i s’anirà 
directament a Urbanisme, es podria dir que no s’ha donat oportunitat de participar-hi, però 
havent-hi període d’al·legacions,  s’hi podran incorporar les aportacions que es facin.  

El Sr. Antoni Navarro pregunta què es farà al final amb el conveni perquè no ha quedat clar.

El Sr. alcalde li respon que es farà el que es cregui oportú que s’haurà de fer i si 
vertaderament vol participar podrà presentar al·legacions. 

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels 9 regidors/es de CiU i vots en contra 
dels 3 regidors d’ERC i del d’ALL-E).  
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2.1.4. PRP2015/1269   Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 
1/2015 del Patronat Municipal d'Esports.  Exp. núm. 2015/1161.     

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:
“Atès que existeixen despeses ordinàries que no es poden demorar fins a l’exercici següent, 
per a les quals no existeix suficient crèdit en el Pressupost vigent de l’Organisme Autònom, 
Patronat Municipal d’Esports, es fa necessària la modificació de crèdits del Pressupost de 
l’Organisme Autònom sota la modalitat de suplement de crèdit.
Ateses les determinacions de la legislació aplicable:
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol 
I, del Títol VI, de la Llei estatal 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.
— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei estatal 18/2001, de 12 de novembre, d'estabilitat pressupostària, 
en la seva aplicació a les entitats locals.
— L’article 22.2.e) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
— L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals.
— Nova instrucció de comptabilitat aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
que aprova el model normal, la qual va entrar en vigor el dia 01/01/2015.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació 
aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial, de conformitat amb el que disposa 
l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i l’article 22.2.e) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.
Atès l’informe favorable de la Intervenció Local de data 14/09/2015.
Vist l’acord adoptat pel Consell del Patronat Municipal d’Esports de data 17/09/2015. 
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple municipal de l’Ajuntament de 
Llagostera l’adopció del següent
S’acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2015 del Pressupost 
vigent del Patronat Municipal d’Esports, en la modalitat de suplements de crèdit finançats amb 
romanent de tresoreria per despeses generals, d’acord amb el següent detall:

Suplements de crèdits 
11.929.13000 Paga extraordinària 2012     1.650,00 €
11.342.22103 Calefacció     11.000,00 €
11.342.1320 Manteniment futbol     2.000,00 €
11.342.22706 Gestió activitats esportives    7.000,00 €

Altes en aplicacions de despeses  21.650,00 €

Finançament
 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals  21.650,00 €

Altes en aplicacions d’ingressos  21.650,00 €
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Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOP de Girona, per un 
termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar 
reclamacions davant del Ple municipal de l’Ajuntament de Llagostera. L’expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat 
reclamacions, en cas contrari, el Ple municipal disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-
les.” 

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que aquesta modificació de crèdit ja ha estat 
debatuda i aprovada en el Patronat Municipal d’Esports.
Ve motivada, igual que les properes que es debatran, pel fet de fer front a la part de la paga 
extra endarrerida de l’any 2012,   per les despeses de la compra de gasoil per a la calefacció i 
un parell de despeses més de manteniment de futbol i gestió d’activitats esportives que a l’hora 
de fer el pressupost havien quedat ballant.
Sumen 21.650 euros,  que s’apliquen al romanent de tresoreria.

El Sr. David Parron diu que el suplement de crèdit que es proposa per a calefacció no és per a 
gasoil, sinó per a pelet d’una caldera d’aigua sanitària calenta dels vestidors del camp de futbol 
i pàdel, això vol dir que és per a la caldera d’ús compartit dels vestidors de futbol i dels de les 
pistes de pàdel, o sigui, que és una caldera compartida per a un ús privat i per a un ús públic. 
Aquí s’ha colat una factura d’11.000 euros que no sap si és certa, perquè a l’expedient no hi 
figura cap informe dels tècnics.
Per tant, és un despropòsit tenir una caldera compartida entre un espai públic i un de privat, 
motiu pel qual  el vot del seu grup serà contrari.
Per acabar, només vol afegir que aquesta discussió no la va poder portar al Consell del 
Patronat perquè no hi va poder assistir.

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que d’entrada els sobtava aquest augment de la 
calefacció i,  si és  tal com ha dit el Sr. Parron, a qui agraeix l’aportació feta, cosa que ells 
desconeixien, considera que se li ha de posar remei ja, atès que és un error de planificació 
terrible el fet de compartir un ús privat amb un de públic.
En relació al tema del manteniment del futbol, ja s’arrossega un altre problema que en el seu 
moment ja li va demanar al Sr. alcalde i aprofita per tornar-ho a fer. 
Se sap que en el futbol hi ha una mena de contenciós entre l’equip de govern i les persones 
que gestionen el futbol. Té entès que en alguns moments havien plantejat portar la gestió 
directament del camp de futbol i no pot dir ni que sigui bo ni dolent, però les coses es resolen 
seient a taula i parlant-ne, i torna a demanar fer una reunió amb tots els grups polítics i la gent 
que gestiona el futbol. Depenent de la solució, aquests manteniments del futbol es podrien 
minorar. 
Pel que fa a les gestions de les activitats esportives, segons té entès,  es paga una factura 
d’unes activitats fetes a finals d’estiu per a les quals no existia consignació. 
No deixa de ser un error aprovar fer una activitat sense haver-hi consignació. 
I per acabar, dir que si no ho va entendre malament, hi ha 50.000 euros de romanent i ara se’n 
gasten 21.000, per tant, la mossegada que es fa és considerable. Només queda per a una altra 
modificació i la resta seran préstecs.
El vot del seu grup serà l’abstenció, a l’espera de la reunió que s’ha demanat amb el Sr. alcalde 
i a l’espera d’acabar de concretar el que ha dit el Sr. Parron sobre la caldera d’aigua calenta. 

El Sr. Jesús Malagón respon que és cert que aquesta modificació és pel pelet de dos anys, 
però ha de dir que el pavelló consumeix gasoil i s’hi  destina una partida de 5.500 euros. Ara es 
parla d’11.000 euros per dos anys,  que pràcticament és el que gasta el pavelló.
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Entre el camp de futbol i el pavelló hi passen al mes tants usuaris com habitants té Llagostera,  
que s’han de dutxar. És cert que aquesta caldera és compartida i de cares a l’any vinent s’ha 
de regularitzar.
Quant a la gestió del camp de futbol, l’any passat quan es va aprovar la taxa del Patronat, ja va 
dir que seria una molt bona idea asseure’ns tots per decidir quina mena d’esport es vol i encara 
continua sobre la taula. 
Aquest romanent de què es parla avui, és l’èxit de diversos anys que s’han tancat en positiu. 
Però el que ara s’ha de pagar no només són activitats d’estiu, sinó activitats de tot el curs.
I en relació als 2.000 euros destinats al manteniment del camp de futbol, tant de bo no els hagi 
de fer servir.

El Sr. alcalde,  pel que fa referència a la relació amb la Unió Esportiva Llagostera, ha de dir 
que el que demanen són uns terrenys d’uns quants de milers de metres quadrats que 
l’Ajuntament no té. 
A la Unió Esportiva se li va demanar quina era la intenció del que volien fer i per suposat que 
se la vol ajudar i a més de cares al pressupost del proper any s’haurà de plantejar quina ajuda 
se li donarà per la propaganda que fan de Llagostera. 
És veritat que fa un parell d’anys que es parla de la gestió i de l’ús del camp de futbol. Es va 
portar a signar un conveni amb l’Ajuntament de Girona que en aquells moments el secretari de 
l’Ajuntament no ho va veure bé, a continuació se’n va fer un altre que tècnicament no es podia 
complir i ara hi ha una nova proposta que el secretari té sobre la taula per analitzar-la i per 
suposat per arribar a un acord perquè passin a gestionar el camp de futbol. 
No és cert que hi hagi tivantor amb la Unió Esportiva i encara aquest matí ha parlat amb un 
representant i la setmana passada es va reunir amb la presidenta.        
El que sí està clar és que l’Ajuntament no té capacitat econòmica per fer un estadi com algunes 
persones volen, ja que hi ha altres prioritats més importants.

El Sr. Antoni Navarro afegeix que,  atès que s’ha corroborat el que ha dit el Sr. Parron de la 
caldera, el vot del seu grup serà contrari perquè és un error greu i s’haurà de mirar com es 
varen fer aquestes concessions de les pistes de pàdel. Tampoc sap com es pot veure el que 
gasta un i el que gasta l’altre, si és a través d’un comptador o de què. 
També pregunta si hi ha partida per a les despeses de Seguretat Social, no sigui que s’hagi de 
fer una nova modificació de crèdit. 
I finalment diu que si la gestió de les activitats esportives no és d’ara sinó de tot el curs, 
pregunta si és des del mes de gener.

El Sr. Jesús Malagón diu que per exemple és la contractació del monitor de la gimnàstica de 
la tercera edat, del monitor de suport de l’escola de l’esport, etc. 
En relació a les despeses de la Seguretat Social, explica que l’any passat el Patronat es va fer 
càrrec del 50% d’aquestes despeses i es va parlar que aquest any seria del 25%. Aquests 
diners surten de la subvenció de 20.000 euros de l’Ajuntament. 

El Sr. alcalde, en relació a la caldera compartida, diu que es col·locarà un comptador elèctric 
perquè cadascú pagui el que gasta. 
Diu que són coses que el regidor d’Esports encara no sabia. 

El Sr. Antoni Navarro diu que com a prova de bona voluntat i amb tot el  que s’ha explicat,  no 
hi votaran a favor, s’abstindran, però demana una mica més de cura amb tot.
Davant el reconeixement del senyor alcalde del que ell mateix anomena una relliscada, el 
senyor Antoni Navarro acaba dient que és una relliscada que ha durat un any sencer. 
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S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels 9 regidors de CiU, abstenció dels 3 
regidors d’ERC i vot en contra d’ALL-E).  

2.1.5. PRP2015/1271   Aprovar la modificació de crèdit 1/2015 del pressupost del Patronat 
municipal Residència J. Baulida.- Exp. núm. 2015/1139.

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 

“Atès que existeixen despeses ordinàries que no es poden demorar fins a l’exercici següent, 
per a les quals no existeix suficient crèdit en el Pressupost vigent de l’Organisme Autònom, 
Patronat municipal Residència J. Baulida de Llagostera, es fa necessària la modificació de 
crèdits del Pressupost de l’Organisme Autònom sota la modalitat de suplement de crèdit.
Ateses les determinacions de la legislació aplicable:
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol 
I, del Títol VI, de la Llei estatal 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.
— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei estatal 18/2001, de 12 de novembre, d'estabilitat pressupostària, 
en la seva aplicació a les entitats locals.
— L’article 22.2.e) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
— L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals.
— Nova instrucció de comptabilitat aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
que aprova el model normal, la qual va entrar en vigor el dia 01/01/2015.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació 
aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial, de conformitat amb el que disposa 
l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i l’article 22.2.e) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.
Atès l’informe favorable de la Intervenció Local de data 14/09/2015.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern del Patronat municipal Residència J. Baulida de 
Llagostera de data 16/09/2015. 
S’acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2015 del Pressupost 
vigent del Patronat municipal Residència J. Baulida de Llagostera, en la modalitat de 
suplements de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals, d’acord 
amb el següent detall:

Suplements de crèdit
08.929.13000 Paga extraordinària 2012   11.000,00 €
08.312.16000 Seguretat Social 6.500,00 €
08.312.21200 Reparació edifici    7.500,00 €

Altes en aplicacions de despeses     25.000,00 €

Finançament
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 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals  25.000,00 €
Altes en aplicacions d’ingressos  25.000,00 €

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOP de Girona, per un 
termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar 
reclamacions davant del Ple municipal de l’Ajuntament de Llagostera. L’expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple municipal disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-
les”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i explica que va amb la mateixa línia que l’anterior acord.
La paga extra se suplementa en 11.000 euros, despeses de Seguretat Social 6.500 euros i 
reparació de l’edifici en 7.500 euros, total puja a 25.000 euros,  que es financen amb romanent  
de tresoreria.   

S’aprova per unanimitat.   

2.1.6. PRP2015/1248   Aprovar la modificació de crèdit 3-CE 9/2015 del pressupost 
municipal.  Exp. núm. 2015/1128.    

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:

“Atesa l’existència de despeses d’inversió, aplicables al capítol VI, que no es poden demorar 
fins a l’exercici següent, per a les quals no existeix suficient crèdit en el Pressupost vigent de la 
Corporació, es fa necessària la modificació de crèdits del Pressupost de la Corporació sota la 
modalitat de crèdits extraordinaris.

Ateses les següents determinacions normatives:
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol 
I, del Títol VI, de la Llei estatal 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.
— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei estatal 18/2001, de 12 de novembre, d'estabilitat pressupostària, 
en la seva aplicació a les entitats locals.
— L’article 22.2.e) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
— L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals.
— Nova instrucció de comptabilitat aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
que aprova el model normal, la qual va entrar en vigor el dia 01/01/2015.
Atès que segons consta a la memòria d’Alcaldia són actuacions urgents.
Atès que, en data 16/09/2015, Intervenció va emetre Informe d’avaluació del compliment 
d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i destí del superàvit, informant 
favorablement la proposta d’alcaldia.
Vist el càlcul de la distribució del superàvit :
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CONSOLIDAT AJUNTAMENT ESPORTS HOSPITAL
1.- LIQUIDACIÓ EXERCICI 2014
1.1- Capacitat de Finançament (Superàvit) 284.912,99 349.999,85 5.082,20 -70.169,06
1.2- Romanent Tresoreria Despeses Generals Disponible 872.845,43 510.369,02 51.845,54 310.630,87
1.3- Préstec Mecanisme de Pagament a Prov. (-) 0,00

1.4- Romanent Tresoreria Despeses Generals Disponible - AJUSTAT 872.845,43 510.369,02 51.845,54 310.630,87
1.5- Menor import de 1.1 i 1.4 284.912,99 349.999,85 5.082,20 -70.169,06
1.6- Deute Viu 1.194.504,50 1.194.504,50 0,00 0,00

Aplicació de l'article 32 de  la Llei 2/2012 d'EPSF? SI SI NO NO
    

2.- SUPERÀVIT AFECTAT
2.1. Saldo del compte 4130
2.2. Pendent de pagament pressupostari (corrent i tancats)

Superàvit afectat 0,00 0,00 0,00 0,00

3.- PREVISIÓ SUPERÀVIT EXERCICI 2015
3.1- Previsió Drets Reconeguts capítol 1 - 7 (RD) 7.430.492,63    7.430.492,63    -                    -                    
3.2- Previsió Obligacions Reconegudes capítol 1 -7 (OR) 8.581.402,57    8.581.402,57    -                    -                    
Operacions No Financeres 1.150.909,94 - 1.150.909,94 - -                    -                    
Ajustaments SEC 95 -                    -                    -                    -                    
Capacitat(+)/Necessitat(-) de finançament previsible: 1.150.909,94 -   1.150.909,94 -   -                    -                    

1.- Superàvit 2015 DÈFICIT DÈFICIT SUPERÀVIT SUPERÀVIT
2.- Està pel sota del 110% del límit d'endeutament a 31/12/2014 SI SI SI SI
3.- Presenta Romanent Tresoreria Despeses Generals ajustat amb signe positiu a 31/12/2014 872.845,43 510.369,02 51.845,54 310.630,87
4.- Acompleix el període mitjà de pagament establert per la normativa de morositat. SI SI SI SI

Aplicació de la DA 6 de la Llei 9/2013? NO NO SI SI

4.- DESTÍ SUPERÀVIT EXERCICI 2014
Import de les OPA a 31/12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00
Import màxim a destinar a inversions sostenibles (Disp. Add. 6ª) 0,00 0,00 0,00 0,00
Import mínim a destinar a la reducció d'endeutament financer 284.912,99 349.999,85 0,00 0,00
Import per finançar altres despeses pressupostàries (TRLRHL) 587.932,44          160.369,17           51.845,54            310.630,87           

TOTAL RLTDG DISPONIBLE APLICAT: 872.845,43     510.369,02     51.845,54       310.630,87     

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació 
aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial, de conformitat amb el que disposa 
l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i l’article 22.2.e) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.
S’acorda:
Primer. Determinar  que l’import de 160.369,17 € de romanent de tresoreria general per a 
despeses generals queden de lliure disponibilitat per finançar inversions financerament 
sostenibles, d’acord amb la disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals que regula els grups de 
programes que es defineixen com a inversió financerament sostenible, mentre que, respecte 
als 349.999,85 €, es destinaran a liquiditat per fer efectiu el pagament de factures a proveïdors 
dins el termini legal.
Segon. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3-CE 9/2015, en la 
modalitat de crèdits extraordinaris, d’acord amb el  següent detall:
Crèdits extraordinaris 

05.933.62200 Rehabilitació de Casa de les Vídues (fase 2)    320.000,00 €
06.1532.61901 Pavimentació vies públiques 29.500,00 €

Altes en aplicacions de despeses 349.500,00 €

Finançament:
75082 PUOSC 2012 – fase 2 :Casa de les vídues 189.538,99 €
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 159.961,01 €

Altes en aplicacions d’ingressos 349.500,00 €

El resum per capítols és el següent: 
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Cap. Descripció Consignació 
anterior

Modificacions Crèdits totals 
acumulats

VI Inversions reals 814.418,52 349.500,00 1.163.918,52
Total modificació a despeses 349.500,00

Cap. Descripció Consignació 
anterior

Modificacions Crèdits totals 
acumulats

VII Transferències de capital 451.388,63 189.538,99 640.927,62
VIII Actius financers 1.151.459,94 159.961,01 1.311.420,95

Total modificació a ingressos 349.500,00

Tercer.  Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOP de Girona i a l’e-tauler 
de l’Ajuntament, per un termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats el podran 
examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple 
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les”. 

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que en aquesta modificació de crèdit el que s’està fent 
és reconèixer crèdits extraordinaris, en aquest cas 189.538 euros procedents de subvencions 
del PUOSC que eren per a una obra finançada que obligava a fer una inversió de més d’un 
milió d’euros, cosa impossible a aquestes alçades. 
Es va demanar un canvi de destí a la Generalitat,  que va contestar que si hi havia algun 
projecte amb tota la tramitació feta es podria fer. 
Hi havia aprovada la segona fase de la Casa de les Viudes i el que es fa és executar aquest 
projecte amb una inversió de 320.000 euros i es rep una subvenció de 190.000 euros. Quin és 
el problema?  Que la diferència s’ha de finançar. 
El que es fa en aquesta modificació de crèdit, és per un costat, posar dues inversions, una la 
rehabilitació de la Casa de les Viudes i l’altra pavimentació de vies públiques i per contra 
reconèixer el finançament i el romanent de tresoreria per la diferència. 

El Sr. David Parron manifesta que primer vol formular una pregunta i és si el crèdit 
extraordinari de la pavimentació de les vies públiques està pensat per a la pavimentació del 
carrer Ganix.

El Sr. alcalde respon que amb la millora de la pavimentació d’aquest carrer es quedava curt de 
pressupost i aquesta modificació és per si sortia alguna altra eventualitat. 

El Sr. David Parron continua dient que ja portaven temps reclamant que la partida del PUOSC 
del 2012 prevista per a la tercera fase del Pla d’Accessibilitat del carrer Fivaller es traspassés.
Per tant, s’alegren que sigui així.
Els 200.000 euros del PUOSC,  varen suggerir que anessin a les obres de la carretera i pensen 
que hagués estat un encert fer-ho, obra més prioritària que la de la Casa de les Viudes. En 
demanar el traspàs de la subvenció a les obres de la Casa de les Viudes s’ha passat de tenir 
una subvenció de 200.000 euros a una d’ aproximadament 190.000 euros i, per tant, hem 
perdut 10.500 euros d’aquesta subvenció.  
Per tot l’exposat,  el vot del seu grup serà l’abstenció. 

El Sr. Antoni Navarro diu que el vot del seu grup serà l’abstenció. 
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El Sr. Ramon Soler diu que no es podia aplicar a la carretera perquè el PUOSC era molt 
restrictiu. 
EL PUOSC s’ha hagut de modificar, de parar, no cal entrar en detalls, però tothom és conscient 
que ha estat un autèntic drama i un via-crucis. 
Si no es feia l’obra en un  termini curt, es perdia tot, o sigui que era la solució més pràctica i 
més fàcil. 
Si s’hagués pogut canviar a la carretera, l’Ajuntament hagués estat el més interessat a fer-ho, 
però aquest canvi de destí no s’acceptava. 

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels 9 regidors/es de CiU i l’abstenció dels 3 
regidors d’ERC i del d’ALL-E).   

2.1.7. PRP2015/1247   Aprovar la modificació de crèdit núm. 3-SP 8/2015 del pressupost 
municipal.  Exp. núm. 2015/1099.    

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:

“Atès que, per disposar de suficient tresoreria per fer front al pagament d’inversions que no es 
poden demorar fins a l’exercici següent, per a les quals existeix crèdit en el pressupost vigent 
de la Corporació, es fa necessària la modificació de crèdits d’aquest Pressupost sota la 
modalitat de suplements de crèdit, per suplementar el capítol 9 d’ingressos i de despeses, 
mitjançant una operació de crèdit (préstec-pont), garantint les amortitzacions amb subvencions 
pendents de cobrament de la Generalitat de Catalunya.
Ateses les següents determinacions normatives:
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol 
I, del Títol VI, de la Llei estatal 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.
— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei estatal 18/2001, de 12 de novembre, d'estabilitat pressupostària, 
en la seva aplicació a les entitats locals.
— L’article 22.2.e) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
— L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals.
— Nova instrucció de comptabilitat aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
que aprova el model normal, la qual va entrar en vigor el dia 01/01/2015.
Atès que, en data 15/09/2015, Intervenció va emetre Informe d’avaluació del compliment 
d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i va informar favorablement la proposta 
d’alcaldia.
Ateses les ofertes presentades per les entitats bancàries per a la concertació del préstec.
Atès que l’Ajuntament ha de fer front al pagament dels compromisos que es deriven del  
conveni  amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en 
relació a la millora de ferm i obres complementàries d’urbanització a la carretera C-65z. 
Condicionament de travessera. Tram: Llagostera, signat en data 31 de maig de 2014, posant 
com a garantia l’import de les subvencions pendents de cobrament de la Generalitat de 
Catalunya, Llei de Barris - Centre històric de Llagostera.
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Atès que el deute de la Generalitat envers l’Ajuntament és d’1.598.526,92 euros, mentre que el 
deute reconegut per la Generalitat envers l’Ajuntament és d’1.012.528,38 euros.
Atès que, en relació amb la subvenció al Pla de Barris (811.087,42 euros), la manca de 
pagament de la Generalitat comporta dificultats a la tresoreria de l’Ajuntament, fet que 
comporta la necessitat de concertar un préstec-pont a l’espera de rebre els pagaments 
pendents.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació 
aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial, de conformitat amb el que disposa 
l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i l’article 22.2.e) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.
S’acorda:  
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3-SP 8/2015, en la 
modalitat de suplement de crèdit, per suplementar el capítol 9 d’ingressos i de despeses,amb 
una operació de crèdit, garantint l’amortització amb l’import de subvencions pendents de 
cobrament de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el  següent detall:

Altes en aplicacions de despeses
04.011.91200 Amortització préstecs    630.000,00 €

Altes en aplicacions d’ingressos
91300 Préstec a llarg termini  630.000,00 €

El resum per capítols és el següent: 

Cap Descripció Consignació 
anterior

Modificacions Crèdits totals 
acumulats

IX Passius financers 292.550,00 630.000,00 922.550,00
Total modificació a 
despeses

630.000,00

Cap Descripció Consignació 
anterior

Modificacions Crèdits totals 
acumulats

IX Passius financers 292.000,00 630.000,00 922.000,00
Total modificació a 
ingressos

630.000,00

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOP de Girona i a l’e-tauler 
de l’Ajuntament, per un termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats el podran 
examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple 
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
Tercer. Reiterar la reclamació dels pagaments pendents a la Generalitat, així com la necessitat 
que es reconegui el deute real i es fixi un calendari de pagament de les subvencions pendents.
Quart. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat (Oficina de Pla de 
Barris) i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat”.

Es produeixen les següents intervencions: 
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El Sr. Ramon Soler diu que el que s’està fent és incorporar els suggeriments fets per ERC a la 
Comissió Informativa.
Aquesta modificació refinança l’endeutament a curt termini que té l’Ajuntament en aquests 
moments. 
Hi ha pòlisses de crèdit per poder fer front als pics de tresoreria que hi pugui haver al llarg de 
l’any, mentre es cobren impostos, es paguen factures o es fan inversions. 
Com tothom sap, hi ha una motxilla pendent de cobrar de subvencions de la Generalitat, que 
no es cobren per manca de liquiditat. 
A la pràctica, obliga a anar tirant de pòlissa de tresoreria.
Amb aquesta proposta d’avui, en comptes de fer ús de la tresoreria a curt termini es fa un 
préstec a tres anys vista, amb l’aval del deute de la Generalitat per poder tenir més marge de 
maniobra, amb l’avantatge que el cost financer és molt més reduït. 
El grup d’ERC va dir que es fes una moció per reclamar que es pagués tot el que ens deuen i el 
més lògic és que s’incorpori tot en el present acord i passa a llegir-ho literalment.

El Sr. David Parron pren la paraula i diu que quan es fa esment al deute que té la Generalitat 
envers l’Ajuntament, demana que s’actualitzi, perquè el que figura a l’expedient és del mes de 
juliol. 
És lamentable que s’hagi d’aprovar aquesta modificació de crèdit i que l’Ajuntament s’hagi de 
menjar els interessos d’aquest préstec a llarg termini, quan la Generalitat deu 1.500.000 euros.
Quan l’alcalde diu que s’estan fent gestions amb la Generalitat, no ho dubta, però no deuen 
donar gaires bons resultats quan hi ha el mateix deute que al novembre de l’any passat, mentre 
que d’altres ajuntaments han aconseguit reduir aquest deute. 
Pregunta que passaria si ara es pagués amb la mateixa moneda i no es paguessin les obres de 
la carretera o que es descomptés de la factura, seria entrar en el mateix tripijoc que juguen ells. 
El seu vot serà l’abstenció. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que la quantitat del deute sembla que no ha augmentat, atès 
que hi ha informe de la interventora, que també diu que aquests deutes ja vénen de l’any 2010.
Considera que s’hauria de ser més punyent, que es reclamés més i,  tal com ha dit el Sr. 
Parron,  es fes el mateix que fa la Generalitat amb les obres de la carretera per veure si es 
desperten. 

El Sr. Ramon Soler diu que compensar els deutes amb les obres de la carretera,   ja és previst 
des del primer dia.
El deute que té la Generalitat, bàsicament del Pla de Barris,  és de l’any 2011 cap aquí. 
La Generalitat va fer una llei on deia que a partir del maig de 2011 no pagava res més. I per 
què es va aprovar això? Perquè algú es va dedicar a donar Plans de Barris sense tenir 
pressupost. 
L’any 2010 es varen donar 100.000.000 d’euros en Plans de Barris, però en el pressupost se’n 
varen deixar 51.000.000 i encara avui s’està retornant el deute pendent, de manera que des del 
maig de 2011 no hi ha cap municipi de Catalunya que hagi cobrat res. 
L’equip de govern, de totes aquestes gestions que el Sr. Parron demanava que es fessin, ja fa 
temps que s’està parat des del maig del 2011 perquè no hi ha partida pressupostària, atès que 
la partida dels últims tres pressupostos de la Generalitat s’ha dedicat a pagar la festa dels 
anteriors. 
Ni ara, ni abans,  a aquest equip de govern els ha recat reclamar el que els pertoca. I per sobre 
de colors polítics, s’ha d’acceptar que si algú l’any 2010 tenia obligacions contretes per valor de 
100.000.000 d’euros en Plans de Barris i només en va pressupostar 49.000.000 d’euros, 
aquests 51.000.000 que s’han hagut de menjar els que han vingut al darrera i que Llagostera 
n’ha sortit perjudicada, demana com no es té la vergonya torera de reconèixer que algú no va 
fer les coses ben fetes. 
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El Sr. David Parron diu que sempre és la mateixa discussió. Que si el tripartit, que si no va 
posar suficient finançament, però quant fa que no governa el tripartit i que governa CiU? 
El conseller Sr. Santi Vila, l’any passat va treure notícies que es destinaven no sé quants 
milions d’euros a rehabilitar nuclis antics de pobles. 
Per tant, cadascú posa els diners on ho creu convenient i ja entén que CiU no vulgui veure les 
coses bones que tenia el Pla de Barris, que en aquest poble s’hi acabaran invertint 5.000.000 
d’euros i gràcies al Pla de Barris aprovat pel tripartit s’haurà rehabilitat tota una zona que 
estava degradada. 
Els pressupostos defineixen les prioritats i les voluntats dels governs i ja s’entén  que des del 
govern de CiU a la Generalitat no es cregui oportú aportar diners a una llei que no varen fer 
ells, però no vol dir que durant els anys que han estat governant no es podrien haver esmerçat i 
finançar els municipis que tenen els Plans de Barris a mitges, només per complir la llei. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que tota aquesta informació, hagués agraït tenir-la a la 
Comissió Informativa i si la culpa és del tripartit tampoc té cap mena de problema incorporar a 
la moció queixes sobre el que havia fet. 
Precisament avui comentava amb el Sr. alcalde la quantitat d’estudis que encarrega 
l’Ajuntament i posa com a exemple el de Neòpolis o un altre de 18.000 euros d’impuls a la 
indústria i considera que és una despesa absolutament innecessària.
Tothom ha d’assumir el passat i si la culpa del Pla de Barris és del tripartit,  on també hi havia 
ERC,  no té cap mena d’inconvenient d’assumir-ho. 
En el seu moment l’Ajuntament de Llagostera va assumir una quantitat de diners que per la raó 
que sigui es va trobar i que li va anar molt bé. De vegades et trobes superàvit  i de vegades 
dèficit, però sempre se li ha de donar suport i viabilitat. Des de l’any 2010 hi ha deutes.
Ja estudiaran bé aquest tema i de cares al proper Ple es comprometen a criticar el que calgui 
del tripartit si la culpa és d’ells. 

El Sr. Ramon Soler diu que de l’any 2010 només es deuen 1.960 euros. 
Li diu al Sr. Parron que no cal que expliqui les bondats del Pla de Barris.
Aquesta operació de refinançament estalvia a l’Ajuntament més de 3.500 euros. Amb una 
pòlissa de crèdit costaria 7.629, que això és el que s’està aprovant. 
Una institució que és la Generalitat té un deute amb l’Ajuntament i els seus habitants. 

El Sr. alcalde manifesta que ha quedat demostrat que se saben recollir les propostes de 
l’oposició, en aquest cas d’ERC, per fer la reclamació. 

S’aprova per majoria absoluta (vots favorables dels 9 regidors/es de CiU i l’abstenció 
dels 3 regidors d’ERC i del d’ALL-E).   

2.1.8. PRP2015/1258   Concertar una operació de préstec a llarg termini.- Exp. núm. 
2015/1082    

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 

“Vist que, en data 14 d’agost de 2015, es va iniciar el procediment per a concertar una operació 
de préstec per al finançament de les obres de millora del ferm i obres complementàries 
d’urbanització a la carretera C-65z. Condicionament de travessera. Tram: Llagostera, prevista 
en el pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2015.
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Vist que, en data 14 d’agost de 2015, es va sol·licitar una oferta a les entitats financeres, 
atorgant-los el termini d’un mes per a la seva presentació.
Vist que durant el termini, es van presentar quatre ofertes que consten en l’expedient.
Vista l’oferta més avantatjosa i que compleix amb el principi de prudència financera és la 
proposta del Banco Santander S.A..
Ateses les determinacions de la legislació aplicable:

— Els articles 2.1.f), 48 i 48.bis a 55 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

— Els articles 21.1.f), 22.2.m), 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local.

— Els articles 11 a 17 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.

— Els articles 25 i següents del Reglament de desenvolupament de la Llei 8/2001, 
d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
1463/2007, de 2 de novembre.

— La disposició final trenta-unena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013.

— L’article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

— La Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretària General del Tesoro i Política 
Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions 
d'endeutament i derivats de les entitats locals.

— El Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat 
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, crea el 
Fons de Finançament a Comunitats Autònomes i el Fons de Finançament a Entitats Locals.

— L’article 17 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera].
Vist  que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable i és procedent el 
seu acord pel Ple de conformitat amb el que estableix l’article 52.2 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
S’acorda:
Primer. Adjudicar a BANCO SANTANDER S.A., amb CIF: A39000013, la concertació de 
l’operació de préstec, en la modalitat de préstec-pont, per al finançament de les obres de 
millora del ferm i obres complementàries d’urbanització a la carretera C-65z. Condicionament 
de travessera. Tram: Llagostera, prevista en el pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 
2015, presentant com a garantia les subvencions pendents de la Generalitat de Catalunya, per 
l’import de 630.000,00 €, en les condicions següents:

- Termini total: 5 anys
- Carència de capital: 12 mesos
- Disposició: a la signatura
- Amortització de capital: 4 anys, mitjançant 16 quotes trimestrals constants
- Quotes d’amortització: 39.375,00 €/cadascuna de capital
- Tipus d’interès: variable
- Referència: euribor a 3 mesos de 8 dies hàbils anteriors a la data de revisió
- Diferencial: 0,59%
- Comissió d’obertura: 0
- Arrodoniment: sense
- Liquidació i revisió: trimestral
- Dates liquidació: trimestre vençut
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió cancel·lació anticipada: exempt
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Segon. Notificar l’adjudicació a les entitats financeres que van presentar una oferta.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari de la citada operació de préstec a llarg termini, i citar-
lo per a la seva formalització.” 

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler  diu que es concerta l’operació de crèdit amb qui ha fet l’ oferta més 
favorable, com a conseqüència del punt anterior. 

El Sr. David Parron manifesta que,  com que la discussió és la mateixa, el vot serà el mateix 
que al punt anterior, o sigui l’abstenció. 

El Sr. Antoni Navarro diu que igual, o sigui, abstenció.  

S’aprova per majoria absoluta (vots favorables dels 9 regidors/es de CiU i l’abstenció 
dels 3 regidors d’ERC i del d’ALL-E).   

2.1.9. PRP2015/1245   Ratificar l'acord de Junta de Govern de sol·licitud de pròrroga del 
Pla de Barris. Exp. núm. 2009/1439.-    

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 

“Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 3 de setembre de 2015, va acordar:
“Atès que, en data 30 de gener de 2013 el Ple de l’Ajuntament va acordar que, en cas que la 
Generalitat de Catalunya no estigui en disposició de complir el que estableix el Decret 
369/2004, reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat que concreti una nova 
planificació de les actuacions futures en funció de les seves disponibilitats pressupostària.
Atès que, d’acord amb la convocatòria per a l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen especial 
atenció, amb data 23 de juliol de 2009 el conseller del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va resoldre atorgar a l’Ajuntament de 
Llagostera una subvenció de 3.750.000 € corresponent al 75% del pressupost (5.000.000 €) 
per al projecte d’Intervenció integral en el centre històric de Llagostera 2009-2013.
Atès que, a l’empra de amb l’article 15.2 del Decret 53/2012, de 22 de maig, pel qual es 
modifica el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei 2/2004, de 4 de 
juny, estableix que: “Per resolució de la presidència de la comissió es podrà concedir una 
pròrroga, no superior a dos anys, si existeix una causa justificada no imputable al beneficiari, 
sempre que hagi estat sol·licitada amb anterioritat a la finalització del termini d'execució de les 
actuacions. Excepcionalment, per resolució de la presidència de la comissió, amb informe previ 
de l'oficina tècnica, es podrà ampliar aquesta pròrroga fins a un termini màxim de quatre anys 
més, sempre que sigui per finalitzar les actuacions finançades, existeixi una causa justificada 
no impotable al beneficiari i es mantingui l'equilibri pressupostari entre els camps del projecte 
d'intervenció integral aprovat. Aquesta pròrroga excepcional s'ha de sol·licitar abans que s'hagi 
exhaurit el termini de pròrroga ordinària”.
Atès que en data 10 de desembre de 2013 el president de la Comissió de Gestió de Fons de 
foment del programa de barris i resol concedir una pròrroga de dos anys (2014-2015) a 
l’Ajuntament de Llagostera per a l’execució del Projecte d’Intervenció integral del Centre 
Històric de Llagostera i que el secretari d’habitatge i Millora Urbana resol aprovar la modificació 
del Projecte d’intervenció integral del Centre Històric proposada per l’Ajuntament de Llagostera 
en data 7 d’agost de 2013.
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Primer.- Aprovar la modificació i pròrroga del “Projecte d’Intervenció integral en el centre 
històric de Llagostera 2009-2013” (del Programa de millora de barris); d’acord amb la “Memòria 
tècnica de modificació del projecte i pròrroga excepcional de 4 anys del projecte d’Intervenció 
integral en el centre històric de Llagostera 2009-2013” redactada per la coordinadora de barris 
el 02 de setembre de 2015, que figura a l’expedient administratiu.
Segon.- Sol·licitar a l’Oficina de Gestió del Programa de Barris del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya:
a) La modificació del Pla financer.
b) Una pròrroga de 4 anys (2016-2019) per poder desenvolupar completament el “Projecte 
d’Intervenció integral en el centre històric de Llagostera 2009-2013”, d’acord amb el que 
estableix l’article 15.2 del Decret 53/2012, de 22 de maig, pel qual es modifica el Decret 
369/2004, de 7 de setembre, que desplega la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.
Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
ordinària que se celebri.
Quart.- Trametre aquesta resolució al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya”.
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per 
delegació de l’Alcaldia.
S’acorda: 
Primer.- Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2015, pel qual 
l’Ajuntament aprova la modificació del “Projecte d’intervenció integral en el centre històric de 
Llagostera 2009-2013” i sol·licita al Departament de Territori i Sostenibilitat la pròrroga per 
desenvolupar el projecte durant els anys 2016-2019.”

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que inicialment el Pla de Barris preveia una pròrroga 
de dos anys. Es va modificar la llei per ampliar-ho a tres anys més, entremig ja s’ha  hagut de 
fer dues modificacions de calendari amb la pròrroga inicial i ara una altra. 
Bàsicament se segueix la tònica de les anteriors modificacions, amb una diferència pel que fa 
al quadre del finançament, que s’ha d’acabar el 2019. 
El que s’ha fet és mantenir els serveis prioritaris, bàsicament en temes d’atenció social, de 
borsa de treball, d’acollida, d’immigració, de joventut, de medi ambient, de formació.
Llavors hi ha les inversions que s’han hagut de reduir per destinar-ho a cobrir la prestació 
d’aquests serveis, amb uns matisos, que és que hi ha hagut actuacions que han costat menys i 
ha donat marge per poder-nos moure una mica més. 
Es presenta d’aquesta manera perquè abans de les eleccions i des de l’oficina del Pla de Barris 
es va demanar que es fes la sol·licitud de pròrroga perquè tot el procés electoral i el canvi de 
govern no deixés això parat i no es pogués resoldre abans de final d’any perquè és quan 
s’acaba la pròrroga. 

El Sr. David Parron diu que els tres punts que es porten a aprovació van lligats. Ara s’està 
aprovant una pròrroga de quatre anys més que ve obligada una vegada més pels 
incompliments dels compromisos presos per la Generalitat amb el poble de Llagostera.
Quan es va discutir es tema durant l’aprovació de la pròrroga del 2013,  ja va dir que el deute, 
sigui contret pel tripartit o per CiU, és de la Generalitat de Catalunya.
A aquesta pròrroga de quatre anys més s’està obligat a afegir-s’hi perquè té coses associades, 
com  les oficines i el personal que hi treballa i, per fer-ho,  i totes aquestes partides 
s’incrementen en 710.000 euros i, com que el pressupost és tancat en 5.000.000 d’euros, 
aquests diners s’han de reduir d’altres partides, sobretot de l’adquisició i arranjaments d’espais 
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públics en l’àmbit del Pla de Barris i la de millora i regulació d’instal·lacions d’elements de 
comunicació, accessibilitat i eficiència energètica.
Durant aquests últims anys del que s’han queixat és que totes aquestes oficines haurien d’estar 
incloses en altres partides del pressupost, s’han estat colant aquests anys en el Pla de Barris 
malgrat que són actuacions transversals que afecten tot el municipi.
A partir de l’any 2019 que totes aquestes partides no es podran colar al Pla de Barris,  com 
quedarà això? Les persones ja deixaran de tenir importància?
Excepte la coordinació del Pla de Barris, els temes de promoció econòmica, joventut, acollida, 
igualtat o educació ambiental, no hauria de formar part d’aquest Pla, sinó que haurien de ser 
partides del pressupost municipal. 
Continua criticant la manca de detall en les actuacions a fer en aquesta nova pròrroga. 
Per acabar, lamenta que no s’hagi convocat el Consell de Barris per parlar precisament 
d’aquesta pròrroga.

El Sr. Antoni Navarro manifesta que sempre s’han abstingut en temes del Pla de Barris. 
Però sí que s’hauria de començar a pensar què es farà quan s’acabi aquest Pla. 
No acaben d’entendre la memòria explicativa, en principi creien que era de tot el que ha de 
venir en els anys 2016-2019, però a vegades es barreja amb els anys anteriors i espera que el 
Sr. secretari els ho aclareixi. 
El seu vot serà l’abstenció. 

El Sr. Ramon Soler respon que,  tal com ha explicat abans, s’ha hagut de fer perquè des de 
l’oficina tècnica es va demanar que es fes ja. 
L’òrgan de seguiment del Pla de Barris fa dos anys que no es convoca per part de la 
Generalitat, té la sensació que per vergonya.
Es compromet a convocar el Consell del Barri quan s’hagi acabat l’estudi d’actualitzar els 
costos de les inversions pendents de fer. 
El quadre de finançament el que fa és seguir la planificació inicial i va modificant les quanties 
per poder arribar al 2019.
No es que es deixin de fer coses, per exemple, les expropiacions van costar menys del previst 
inicialment, per tant, aquests diners es poden destinar a altres inversions. 
S’han anat recol.locant partides en funció de necessitats concretes d’inversió, perquè des de 
l’any 2007-2008,  quan es va començar el Pla de Barris,  les necessitats del poble han canviat. 
Sempre ha dit que el Pla de Barris ha estat la gran solució per a Llagostera per poder mantenir 
serveis que en altres pobles s’han hagut de tancar per manca de finançament. 
En aquest plenari ja ha reconegut que hi ha coses que s’haurien de fer igual si no hi hagués Pla 
de Barris, però com ha dit abans, els pobles dels voltants no les poden tenir perquè no les 
poden pagar i és aquest Pla que ha donat aquest marge de maniobra. 
Demana una visió realista de les coses.

El Sr. David Parron diu que no acaba d’entendre què decidirà el Consell de Barri, perquè creu 
que s’hauria d’haver convocat abans de presentar aquest tema a aprovació.
La Comissió de Seguiment,  ja entén que no es convoqui perquè no hi ha res a decidir, atès 
que no es fa res de nou. 

El Sr. Ramon Soler diu que quan es varen agrupar les partides no va ser amb l’ànim de deixar 
de fer actuacions, sinó que va ser a proposta de l’oficina tècnica,  que va proposar que 
s’ajuntessin en  camps generals i a partir d’aquí que s’executin les actuacions previstes, que 
dóna marge de maniobra si hi ha algun problema. 
En el Consell s’haurà de decidir el capítol d’inversions programades.         
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S’aprova per majoria absoluta (vots favorables dels 9 regidors/es de CiU i l’abstenció 
dels 3 regidors d’ERC i del d’ALL-E).   

2.1.10. PRP2015/1267   Moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels 
conflictes armats a la Mediterrània.-Exp. núm. 2015/1182    

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:

“Vist que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) manifesta la seva 
preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, 
arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.   
Vist que, segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, 
de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han 
desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades 
continuï augmentant els propers dos mesos.     
Vist que a l’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població  arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el 
suport dels municipis catalans. 
Vist que davant de la situació actual i, 

 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació 
d'una Xarxa de Municipis Acollidors.

 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas 
de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.

 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 
1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut 
de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.

 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior. 

 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 
només 28 places d'acollida.

 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb 
un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.

 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin 
resposta a la situació dels refugiats.

S’acorda:
Primer. Instar el Govern espanyol a:

 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida 
i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les 
administracions municipals per a la gestió descentralitzada.

 Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar 
la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.

 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones 
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 



26

(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne 
el desplegament.

 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del 
suport i l'atenció a les persones sol·licitants.

 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 

persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer.- Fer constar que el Pla d’Acollida Municipal de Llagostera contempla també l’acollida 
de les persones nouvingudes al municipi per motius de migracions forçades per raons 
polítiques (conflictes al país, manca de llibertats, no respecte als drets humans...) i, 
concretament des del Punt d’Acollida, s’atén a les persones en aquesta situació, tot desplegant 
els recursos necessaris. En aquest sentit, l’Ajuntament de Llagostera es compromet a crear 
una taula/comissió per treballar i consensuar un protocol de treball i coordinació específic per a 
situacions d’emergència.
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei 
a les persones sol·licitants d'asil.
Cinquè. Fer avinent que, en funció de les persones sol·licitants d'asil, es definiran els serveis i 
les infraestructures a oferir per donar-los suport.
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones 
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació 
transformadora. 
Vuitè. Manifestar el suport a la creació i l’adhesió d’aquest Ajuntament a la Xarxa de Ciutats i 
Pobles Refugi per acollir aquelles persones que travessen Europa fugint dels conflictes armats 
als seus països d’origen, amb l’objectiu de coordinar municipis i administracions en l’acollida de 
les persones refugiades, així com també dotar de recursos la implementació dels programes 
d'integració necessaris.
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de 
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació 
de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són: 

 Assistència en les rutes de fugida
 Suport als municipis de la ruta
 Planificació i gestió de l’acollida 
 Acollida a Catalunya 

Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, 
a través del Fons Català, en el seu rol de coordinació entre institucions, entitats municipalistes i 
municipis catalans per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de 
Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.   
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de 
Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.” 

Es produeixen les següents intervencions: 

La Sra. Montserrat Vilà diu que és una moció tipus enviada des del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, aprovada aquest mes de setembre i que l’han feta extensiva 
als diferents ajuntaments. 
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El dia 15 de setembre es va reunir el Consell Social, del qual en formen part els diferents grups 
polítics de l’Ajuntament, les entitats socials i els tècnics,  que varen aprovar aquesta moció i hi 
varen afegir un punt en relació al Pla d’acollida d’aquest municipi per quan arribin els refugiats. 

El Sr. David Parron diu que ja varen estar d’acord a aprovar aquesta moció conjunta.
Una cosa que no hi consta i que val la pena remarcar són les causes que porten que hi hagi 
aquesta allau de persones que demanen asil polític.
Malgrat tot,  aquesta moció la votaran a favor, encara que no hi constin les causes,  que són 
majoritàriament perquè els països rics tenen interessos econòmics a l’Afganistan, a l’ Irak, a 
Somàlia en el seu dia, ara a Síria. La majoria de vegades els  conflictes armats són provocats 
per països rics i per intervencions militars que es nodreixen de la venda d’armes dels països 
europeus o del mal anomenat primer món. 
És un paper hipòcrita i denunciable de totes aquestes nacions que tanquen la porta a les 
persones obligades a demanar refugi a d’altres països, com el paper vergonyós i desastrós del 
govern feixista d’Hongria,  que els està tancant les portes i els tracta com a bèsties, similar al 
que van fer els francesos l’any 1939 als refugiats republicans que van anar al camp d’Argelès.
La diferència que hi ha ara és que els catalans tenim l’oportunitat, amb una mica de sort, de 
bastir un nou estat i de dir quina república catalana volem, si ha de ser a l’estil de la França del 
39, del govern feixista d’Hongria o un estat basat en la solidaritat envers els altres pobles del 
món i amb una noció de la pau completament diferent a la que hi ha a molts estats d’Europa. 
Aquesta  moció ha de servir perquè l’Ajuntament s’adhereixi a aquesta xarxa de ciutats i pobles 
refugi i que hi hagi coordinació per mirar de fer-ho de la millor manera possible. 

El Sr. Antoni Navarro diu que evidentment estan a favor d’aquesta moció.
Li sap greu que a una moció que s’havia presentat prèviament i que sortia d’una entitat del 
poble, que era Llagostera Solidària,  no se li hagués donat més suport.
En qualsevol cas, els membres de Llagostera Solidària estan d’acord amb el canvi, però estaria 
bé que entre tots miméssim una mica  les entitats.
La moció diu que l’Ajuntament es compromet a crear una taula-comissió per treballar i 
consensuar i pregunta com i quan està previst fer-ho. 

La Sra. Montserrat Vilà respon que el dia 11 de setembre, un cop rebuda la moció de 
Llagostera Solidària, va parlar amb el Sr. Enric Ramionet i li va plantejar que tant li era tirar-ne 
endavant tant l’una com l’altra, però que la del Fons Català era més treballada. 
A la reunió del Consell Social es va treballar punt per punt, afegint-hi el que es va considerar 
adient, per tant no es vol fer cap jugada a les entitats, ans al contrari. 
També s’ha parlat amb una associació de Salt, de mares voluntàries, que ha recollit motxilles i 
altres coses per a nadons, que gairebé sempre els porten als braços. Es vol fer una campanya 
per fer uns punts de recollida a Llagostera i a tal efecte ha parlat amb les escoles per coordinar-
ho. 
Abans de començar a treballar amb la comissió, primer s’ha d’aprovar la moció.  
I per acabar, vol afegir que des del Consell Social es va aprovar una dotació de 3.000 euros per 
a les ajudes al refugiats.                   

El Sr. Antoni Navarro pregunta si el seu grup participarà en aquesta Comissió i si ja ha 
començat a fer ferina. . 

La Sra. Montserrat Vilà respon que evidentment que hi participaran.  
En el Consell Social també es va parlar de preguntar a la Creu Roja si tenien previst fer  alguna 
campanya de recollida de motxilles i altres coses necessàries. 
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Per altra banda, la tècnica de polítiques migratòries es va comprometre a fer gestions amb 
aquesta entitat de Salt,  que és de mares voluntàries,  i a recollir aportacions d’entitats socials a 
fi de coordinar una taula a Llagostera. 

S’aprova per unanimitat. 

2.1.11. PRP2015/1240   Moció d'ERC-AM, en relació a la constitució de l'Ajuntament de 
Llagostera com a entitat de registre idCAT.- Exp. núm. 2015/1160    

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:

“Atès que la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable 
de Factures al Sector Públic, estableix que a partir del 15 de gener de 2015 les empreses 
proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves 
factures en format electrònic. 
Atesa la millora que suposa per al ciutadà disposar de la signatura digital, ja que permet signar 
digitalment documents, factures, autoritzacions, correus electrònics, etc., i que sense la 
signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, 
Atès que l’Ajuntament de Llagostera disposa de seu electrònica, i que per poder efectuar 
tràmits en línia es necessita el certificat digital,
Atès que la certificació digital permet operar amb diferents administracions (local, nacional o 
estatal) o organismes i que, a més, assegura la integritat de les dades que s’envien, així com la 
seva confidencialitat, ja que està emès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya- 
Consorci AOC,
Atesa la complexitat del procediment per aconseguir el certificat digital idCAT,
Atesa la necessitat que té el ciutadà per completar el procés d’acudir a una entitat de registre 
idCAT,
Atès que les entitats de registre idCAT més properes són l’Ajuntament de Santa Cristina o 
Centres Cívics i altres centres de Girona,”
S’acorda:
Primer.- Constituir-se com a entitat de registre idCAT.
Segon.- Ampliar, fer difusió dels avantatges de fer servir la seu electrònica per tal que els 
llagosterencs el facin servir en els tràmits amb l’ajuntament.” 

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Antoni Navarro diu que el que s’han plantejat en aquesta moció és intentar donar les 
facilitats perquè la gent utilitzi la seu electrònica que permet fer gestions amb l’Ajuntament via 
Internet, però cal una signatura digital. 
També determinades empreses proveïdores poden fer transaccions a partir de la signatura 
electrònica. 
O sigui, que l’objectiu és aquest i passa a llegir la moció i a demanar el suport necessari perquè 
s’aprovi. 

El Sr. Sergi Miquel manifesta que el suport de l’equip de govern al desplegament de  la seu 
electrònica és més que evident. 
Aquesta moció que avui es tracta forma part d’un paquet de mesures que s’estan estudiant per 
implantar-ho a l’Ajuntament. Però en tot cas, s’accelerarà el procés amb la moció, atès que 
aquest servei facilita al ciutadà i a les empreses la relació amb l’administració.
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Per votar-hi a favor,  voldria pactar un cert marge de temps  per implantar-ho perquè s’han de 
complir uns requisits com formació de personal, instal·lar infraestructures i tot un seguit 
d’actuacions.
Demana que a la moció s’hi afegeixi un punt amb aquest extrem. 

El Sr. David Parron pren la paraula per dir que també votaran a favor d’aquesta moció,  que 
els sembla molt encertada. 
Quan des de l’equip de govern es demana un cert marge de temps, pregunta de quin temps es 
parla, perquè el tema és una cosa bona i necessària  i així la gent de Llagostera que ho vulgui 
utilitzar no s’hagi de desplaçar fins a Girona, a Santa Cristina o bé des de la Comissaria de la 
Policia Nacional  de Sant Feliu de Guíxols. 
Hi ha molta gent que treballa amb tràmits electrònics i quan més a la vora estigui, millor.

El Sr. Antoni Navarro respon que no volen pas posar la pistola al pit a ningú, però demana 
que cada vegada que es faci una comissió informativa o un ple, s’expliqui què s’està fent 
perquè acabi en una realitat i si veu que s’hi treballa no hi posarà cap inconvenient. 

S’aprova per unanimitat. 

2.1.12. PRP2015/1270   Donar-se per assabentat d'una sentència judicial contra 
l'Ordenança Fiscal 26 de l'any 2010.- Exp. núm. 2010/1363    

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 

“Vista la sentència núm. 642, del recurs ordinari núm. 352/2010, de 5 de juny de 2015, dictada 
per la sala contenciosa administrativa, secció primera, del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en relació a l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del 
domini públic local, a favor de les empreses explotadores de serveis d’interès general de 
Llagostera, per la qual s’estima el recurs contenciós administratiu presentat per Vodafone 
España SA., i s’anul·len els articles 3.2 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 26 
corresponent a l’any 2010.
Atès que l’article 103.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa-
administrativa, estableix que les parts estan obligades a complir les sentències en la forma i 
termes que aquestes consignin.
Atès que s’ha procedit a l’anul·lació de totes les liquidacions practicades a les empreses de 
telefonia mòbil, a l’empara dels articles de l’Ordenança Fiscal  que han estat anul·lats.
S’acorda:
Primer.- Donar-se per assabentat de la sentència núm. 642, del recurs ordinari núm. 352/2010, 
de 5 de juny de 2015, dictada per la sala contenciosa administrativa, secció primera, del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a l’Ordenança Fiscal reguladora de la 
taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de les empreses explotadores de 
serveis d’interès general de Llagostera, per la qual s’estima el recurs contenciós administratiu 
presentat per Vodafone España SA.
Segon.- Anul·lar els articles 3.2 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 26 de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministrament d’interès general corresponent a l’any 2010.
Tercer.- Publicar aquest acord al BOP.
Quart.- Trametre l’acord als serveis jurídics de la Diputació de Girona i a la sala del contenciós 
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a fi que es doni per executada la 
sentència.” 
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Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari explica que les empreses subministradores de gas, electricitat i telefonia fixa 
han de pagar una taxa a l’Ajuntament per la ocupació del domini públic, a través d’una 
ordenança fiscal,  i l’1,5% de la facturació l’ han de pagar en concepte de taxa.
El 2009 es va obrir la possibilitat que aquesta taxa també l’haguessin de pagar les empreses de 
telefonia mòbil i gairebé tots els ajuntaments de Catalunya i de l’Estat Espanyol varen aprovar 
les corresponents ordenances fiscals.
Les empreses de telefonia mòbil es varen ajuntar i varen impugnar-ho. Això va arribar a un 
jutjat de Barcelona i un jutge va presentar una qüestió pre-judicial al Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea,  que va donar la raó a les empreses i ara estan arribant les sentències a tots els 
ajuntaments,  on diuen que a l’ ordenança fiscal de l’any 2010, que ja no està vigent, s’anul·len 
els articles 2 i 5.
Simplement, l’acord, és donar compte d’aquesta sentència. 

El Ple en queda assabentat.  

3. Propostes urgents

El Sr. alcalde pren la paraula i diu que la següent moció s’hauria d’aprovar per urgència.
Fa referència al suport al president Mas, a la vicepresidenta Ortega i a la conselleria Rigau, 
amb motiu de la seva imputació pels fets del 9 de novembre de l’any passat. 
La urgència és aprovada per unanimitat.   

3.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

3.1.1. PRP2015/1360   Moció de CiU, ERC-AM i AxLL de suport al president de la 
Generalitat i a la resta d'encausats pel 9N. Exp. núm. 2015/1240.-   

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam 
ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als 
més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes 
en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat 
espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la 
Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals 
Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres 
han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar durant el 
proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è 
aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes: 
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i 
malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó. 
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense 
precedents a l’Europa del segle XXI.
Per tot el que s’exposa, els grups municipals de CiU, ERC-AM i AxLL proposen al Ple l’adopció 
dels següents
ACORD:
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la 
consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur 
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
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2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos 
democràtics.
3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Llagostera amb el dret democràtic del poble de 
Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la 
Mesa del Parlament de Catalunya, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a 
través dels mitjans públics municipals.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Sergi Miquel llegeix i explica el contingut de la moció. 

El Sr. David Parron, manifesta que el vot del seu grup serà a favor, encara que no tingui cap 
simpatia política amb les tres persones implicades, però això no és el que s’està discutint avui, 
sinó que és una qüestió de democràcia perquè posar unes urnes al carrer no es pot judicialitzar 
de cap manera.
El Fiscal General de l’Estat es nomena a dit pel govern i, per tant, ja es podria preveure una 
reacció com aquesta, però la democràcia ha d’estar per sobre de tot això i és un atac més de 
l’estat espanyol a la democràcia, no a Catalunya, perquè vist des de qualsevol país democràtic 
del món seria considerat un autèntic disbarat.

El Sr. Antoni Navarro diu que el que consta a la moció i el que diu el 48 o 50% del poble de 
Catalunya és obvi. Això és una bestiesa i no cal dir res més. A favor, clarament. 

S’aprova per unanimitat. 

3. Control i gestió municipal. 

3.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local. 

El Sr. secretari dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van des de la número 745 del 
dia 28 de juliol fins a la número 971 del dia 24 de setembre de 2015. 
Igualment dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local que van des de la número 27 
del dia 23 de juliol fins a  la número 30 del dia 17 de setembre de 2015.   

3.2 Informes d’Alcaldia. 

El Sr. alcalde informa dels següents temes:
- Voldria felicitar el Grup Excursionista Bell-Matí per aquests 50 anys que ha complert l’entitat, 
creu que són mereixedors d’aquesta felicitació de  l’Ajuntament.  
- Fa uns quinze dies va entrar a l’Ajuntament un Pla Especial de can Darder, que està a informe 
del tècnic. Passarà per Junta de Govern i s’enviarà a Urbanisme.    
- Les obres de la carretera porten un endarreriment de més o menys un mes i ara ja aniran per 
atacar la part de la benzinera, que és l’última fase. 
S’ha tramés un comunicat a tots els veïns, explicant-los que l’alternativa d’accés des de la 
carretera de Caldes fins a la benzinera,  no hi haurà més remei que tallar-la. Fins a l’últim 
moment hi haurà un accés des del carrer Gavarres via carrer Sant Feliu.
-  Les gestions amb la Generalitat continuen per mirar de cobrar el deute pendent.
El deute que tenen amb el Pla de Barris ja està reconegut i espera que en un termini curt es 
pugui cobrar alguna part. 
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3.3 Precs i preguntes.

El Sr. David Parron formula els següents precs i preguntes: 
- Com està el procés de licitació de  la recollida d’escombraries, atès que l’obertura del sobre B 
es va fer l’octubre de l’any 2014, mentrestant l’empresa actual continua cobrant i potser amb 
una nova licitació sortiria més a compte.
Demana com està el tema i si fan falta 10 mesos per fer la valoració d’aquest sobre. 
- En relació a la carta que va enviar l’alcalde Llagostera per les últimes eleccions, creuen que 
com a alcalde no s’ha de fer, que no és acceptable i que si en Fermí Santamaria com a pes 
pesant de CiU o com a veí vol fer una carta, els semblaria perfecte, però no pas una carta 
firmada com a alcalde de Llagostera,  que dirigeix a qui havia de votar el dia 27 de setembre i 
pensen que això no és el que ha de fer un alcalde, independentment que estiguin d’acord o no 
amb el text i que sigui legal o no, però aquesta no és una de les missions de l’alcalde, el 
posicionar-se políticament com a alcalde de Llagostera.
- Els terrenys on hi havia les llenyes d’en Rissech,  que ara està lliure, voldria saber si 
l’Ajuntament  té previst fer-hi alguna cosa.
- En relació a les obres de la carretera, saber per què es comença la fase 3 sense tenir 
acabada la fase 2, cosa que en una reunió es va dir que no passaria i hi haurà un embolic de 
rigor. 
I per què no s’ha convocat els veïns per donar-los explicacions. 
- Aquesta tarda plovia una barbaritat i la màquina de la neteja viària estava treballant. Pregunta 
si és efectiva treballant amb pluja. Creu que és un absurd absolut, al cap i a la fi l’empresa 
cobrarà per la feina feta, però no és de rebut fer-ho així. 
- En el Ple del mes de maig o abril va fer un prec en relació a la seguretat dels empleats 
municipals. En aquell cas concret s’aplicava herbicida sense tenir cap mena de protecció. 
No s’ha posat fil a l’agulla i hi ha treballadors municipals com els bufadors que no porten 
protectors per a les orelles o els desbrossadors que no porten res i és obligació de l’empresa 
fer que es compleixi la normativa de seguretat laboral i demana que es faci complir perquè 
qualsevol dia hi haurà una inspecció de treball i es tindran problemes.
- Sobre uns decrets d’Alcaldia que instaven can Darder perquè complís normativa en temes de 
prevenció d’incendis,  i atès que ja ho ha demanat diverses vegades i no se li ha respost, 
pregunta si ja ho han presentat. 

El Sr. Xavier Vilella, en relació a la licitació del contracte per a la recollida d’escombraries, diu 
que l’informe tècnic del sobre B està acabat. S’ha demanat opinió a altres persones perquè no 
hi pugui haver cap error. Si s’ha retardat és perquè és un tema força ferragós i complicat. 
Aquest informe l’ha fet la tècnica municipal, compaginant-lo amb les altres feines que ja té.
Un cop aquestes persones hagin expressat la seva opinió, ja es farà la convocatòria per a 
l’obertura del sobre C i la previsió és que com a molt tard pugui anar al Ple de novembre. 

El Sr. alcalde,  en relació a la carta firmada per ell, respon que quan es va constituir aquest 
Ajuntament es va fer referència a la forta abstenció en les eleccions i ara el que ha fet l’alcalde 
és tenir la preocupació, davant la importància d’aquestes eleccions, que tots els partits varen 
coincidir que eren vitals,  de fer una crida per anar a votar. 
Si algú creu que aquesta carta és tendenciosa, ha de dir que la Junta Electoral de Girona s’ha 
manifestat en el sentit que s’ha de complir l’article 50 de la LOREG. 
Aquesta carta l’única finalitat que tenia era provocar  la gent perquè anés a votar. 
I demana disculpes si algú ha cregut que era tendenciosa. 
- En relació als terrenys del cementiri, on hi havia les llenyes, ha de dir que formen part del 
projecte del SUD-12 que projecta una connexió amb el carrer Maria Gay.
El que sí s’ha de pensar és  habilitar en aquesta zona del cementiri i del tanatori un pàrking.
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- Pel que fa a les obres de la carretera, ha de dir que en principi havien de començar més tard, 
però a petició de l’Ajuntament es varen començar abans, amb la previsió que els mesos de 
setembre-octubre ja haurien acabat. 
Fins al dia d’avui hi ha hagut molta bonança i durant el mes d’agost es va avançar força, però el 
que resta per fer,  que és l’última fase i els dos extrems, segons varen manifestar aquest dia els 
responsables de l’obra,  ja no ho retardarà molt, tot esperant i desitjant que la pluja deixi 
treballar. 
- En relació als treballs de la màquina de la neteja en dies de pluja, respon que aquesta 
màquina quan  treballa en sec tira aigua per no aixecar pols i els dies que plou, l’aigua ja hi és i 
a més hi ha fulles que s’han de recollir perquè tapen els embornals. 
-  Pel que fa a la seguretat laboral dels treballadors, per descomptat que s’ha de complir i 
saben que ho han de fer i com ho han de fer  perquè han fet cursets de formació, de totes 
maneres la seva regidora ja ho revisarà. 
-  Sobre la documentació pendent de can Darder, ja parlarà amb l’arquitecte municipal i a veure 
si demà ja li pot contestar. 

El Sr. Antoni Navarro formula les següents preguntes i precs: 
- En relació a la màquina de la neteja, voldrien plantejar que de cares a nous pressupostos, es 
mirés la possibilitat de no fer aquests tipus de contractes, que no els creuen justificables, l’única 
cosa  que fa l’Ajuntament és posar-hi la màquina i contractar una persona d’una empresa.
D’acord que hi ha el problema de no poder fer noves contractacions, però igual que se n’han fet 
a altres dependències, es podria agafar una persona que fes aquesta neteja.
No cal fer gaires números, però si fins i tot algú de la brigada municipal fes hores extres sortiria 
més barat, per tant, no està gens justificat. 
Encara hi ha un altre aspecte menys justificable i demana que s’expliqui com pot ser que 
l’empresa que fa la neteja signés un contracte el passat 3 de març, que anava des de l’1 de 
gener fins al 31 de juliol, és a dir, aquesta empresa o bé treballava des de l’1 de gener sense 
tenir cap mena de contracte utilitzant un vehicle de l’Ajuntament, o bé no va treballar.
Sigui d’una manera o de l’altra, es podria dir que és il·legal i demanaran per escrit un informe 
del secretari de la Corporació que digui si es poden fer o no aquests tipus de contractes.
- El vial de can Coixinera, que va en direcció al mas Roura, és ple d’herbes i com que no és 
gaire ample,  encara queda més estret i fins i tot quan ja agafes direcció a la variant, hi ha un 
espai de 40 cm. ple d’herbes i arriba a la via verda que en tapa la visibilitat i pot provocar un 
accident. 
Encara que ja sap que no és competència de l’Ajuntament, sí que és competència de 
l’Ajuntament que es demani que es faci aquesta neteja. 
- A l’últim Ple ja varen demanar que Llagostera Ràdio tingués un contracte i que es comencés a 
posar fil a l’agulla en el tema de la participació de l’equip de govern i de l’oposició a la ràdio. No 
s’ha fet res i demana un calendari i un compromís perquè tiri endavant.
També demana una reunió del Consell de Comunicació, que creu que l’any passat tampoc es 
va reunir. Després surten problemes de com es vol que surti el Butlletí.
- Té la sensació que moltes vegades les queixes que arriben a l’Ajuntament, tant d’institucions 
com de particulars,  no s’atenen. 
L’altre dia, en relació a les piscines, sembla que l’encarregada estava de vacances i no es va 
gestionar. Quan es demana que Dipsalut vingui a fer les inspeccions i el resultat no es 
traspassa, si passés alguna cosa la responsabilitat cauria en l’Ajuntament. 
Igual passa amb el Festival Era, que la persona fa ver la queixa el 28 de juliol i,  fent un 
seguiment en el registre de sortida,  no hi ha cap resposta. 
Si a la seu electrònica es fa un espai perquè la gent es pugui queixar i llavors no se li contesta, 
demana que s’estigui atent a tot el que es demana. 
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El Sr. Joaquim Castelló, en relació als embornals dels carrers de la Llebre, Mas Sec, Cadí  i 
Músic Aguiló, ha rebut queixes perquè fan molta pudor i hi surten rates.
Segons la versió d’un veí, es veu que qui en fa la  neteja, tanca els sifons, motiu de la pudor. 

El Sr. alcalde, respon el següent:
-  La persona empleada de l’Ajuntament que portava la màquina d’escombrar municipal a les 
tardes va plegar i per aquest motiu ara es fa d’aquesta manera. 

El Sr. Ramon Soler afegeix que la neteja viària és una prestació obligatòria per part de 
l’Ajuntament i no pot deixar de fer aquest servei, amb independència del tipus de contracte, de 
si hi ha una pròrroga o una licitació en curs.
Les màquines tenen un període d’amortització i per tant les empreses licitadores són les 
principals interessades que vagi endavant perquè al final la inversió i la renovació de 
maquinària va condicionada a un termini determinat. 
La contractació del servei d’escombraries de Llagostera ve viciada d’una sèrie de contenciosos 
d’altres municipis que s’han anul·lat i han portat un problema important.    
Si no està fet no és per falta de ganes.
La pròrroga del contracte de la neteja és exactament aquest el motiu, és a dir, el fet de no 
desencallar l’altra, no vol dir que  puguis deixar de prestar el servei, perquè estàs obligat a fer-
ho i això té un cost. Senzillament el que s’ha fet és actualitzar aquell contracte en la prestació 
efectiva.
- En relació a la ràdio, s’hi ha posat en contacte i es farà una reunió properament per plantejar 
la programació. El mes de juny d’aquest any vencien diversos contractes i la ràdio és un dels 
temes que hi ha mal resolts històricament.
S’ha parlat amb el secretari de la Corporació i s’ha plantejat la necessitat de fer un concurs per 
poder regularitzar aquesta situació.
En qualsevol dels casos la ràdio ha de continuar funcionant de totes maneres.
- En relació al Consell de Comunicació, quejo  recordi, ja es va fer l’any 2014. En tot cas, abans 
de finals d’any es convocarà per tractar tots aquests temes. 
- Pel que fa a les queixes presentades per via telemàtica, pel que té entès es contesten totes. 
Potser hi ha hagut algun problema de recepció, però de totes maneres en pren nota i procurarà 
que no torni a passar. 

El Sr. alcalde afegeix que les queixes s’acostumen a contestar  des del departament 
corresponent.

El Sr. Xavier Vilella,  en relació al tema de les herbes dels camins, respon que un cop o dos a 
l’any fa una actuació. Aquest estiu ha estat molt sec, però amb les plogudes de l’agost l’herba 
ha crescut molt. 
I demana als equips de l’oposició que qualsevol cosa que pugui representar un perill, tan bon 
punt ho vegin ho comuniquin, sense esperar el Ple, atès que el terme és mol ampli i sempre hi 
ha alguna cosa que es pot escapar. 
De totes maneres ho mirarà i si l’herba és alta la farà tallar i creu que el vial de què parla el Sr. 
Navarro ja ha estat cedit a  l’Ajuntament. 

El Sr. alcalde continua responent que en el tema de Dipsalut, l’administrativa encarregada feia 
vacances i no es pot permetre que si una persona fa vacances s’aturi. 
- Sobre els embornals del carrer de la Llebre i altres, ja ho farà mirar pels tècnics municipals i si 
es detecta que l’empresa encarregada ho ha fet malament se li farà un advertiment i si es 
detecta que s’han trancat els sifons els haurà de reparar.
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El Sr. Sergi Miquel, pel que fa a la reclamació del Festival Era, diu que els tècnics ho estan 
mirant i encara s’està dintre del termini establert per respondre. 

El Sr. Antoni Navarro, davant del que ell creu que és una inconcreció en les respostes, vol 
agafar de nou la paraula. 

El Sr. alcalde li nega la paraula apel·lant al ROM, i li recorda que només té cinc minuts per a 
les preguntes.  

I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts de dotze de la nit, s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. alcalde amb mi el Secretari, que ho certifico.


