
1

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2015/16
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 22 DE DESEMBRE DE 2015
Horari: de 21:00 fins a 23:00
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. PLE2015/13 ordinària 28/10/2015
1.2. PLE2015/14 extraordinària 23/11/2015
1.3. PLE2015/15 ordinària 25/11/2015

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2015/1671   Adjudicar el contracte de gestió del servei públic de recollida 
d'escombraries.
2.1.2. PRP2015/1673   Aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals que 
regiran a l'any 2016.
2.1.3. PRP2015/1670   Aprovar el pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 2016. 
Exp. núm. 2015/1507.

Classificador:Acta  -

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

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador
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3. Acords d’urgència. 

4. Control i gestió municipal. 
4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local. 
4.2 Informes d’Alcaldia.
4.3 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. PLE2015/13 ordinària 28/10/2015
1.2. PLE2015/14 extraordinària 23/11/2015
1.3. PLE2015/15 ordinària 25/11/2015

El Sr. alcalde pren la paraula i manifesta que l’aprovació d’aquestes tres actes es deixarà 
sobre la taula, per aprovar-les en el proper Ple, atès que l’actual es preveu una mica llarg.   

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2015/1671   Adjudicar el contracte de gestió del servei públic de recollida 
d'escombraries.   

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

“Vist l’expedient de contractació, per procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), del 
contracte de gestió del servei públic de recollida d’escombraries de Llagostera, mitjançant 
modalitat de concessió (exp. núm. 2014/978).
Vist que l’objecte d’aquest contracte és la prestació dels següents serveis de recollida 
d’escombraries: 
- Recollida de residus porta a porta (PAP) nocturn: orgànica, paper/cartró, envasos 
lleugers i rebuig/resta (a la zona on es realitza el sistema de recollida PAP). 
- Recollida de bosses abandonades o mal seleccionades a la zona de recollida porta a 
porta.
- Recollida selectiva a grans productors: orgànica, paper/cartró, envasos lleugers, vidre i 
rebuig/resta (a les activitats econòmiques adscrites al servei municipal i equipaments 
municipals).
- Recollida dels contenidors d’orgànica i rebuig/resta de les urbanitzacions, dels veïnats i 
de l’àrea d’emergència.
- Recollida de voluminosos i abocaments de les àrees de recollida selectiva.
- Recollida i gestió de trastos vells i voluminosos
- Recollida de poda i restes vegetals a les urbanitzacions.
- Recollida selectiva de piles
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- Recollida dels residus del mercat municipal
- Servei de neteja i manteniment dels contenidors relacionats amb les anteriors 
recollides.
Vist que la durada del contracte de gestió de serveis públics (període principal) és de 8 anys, 
amb la possibilitat d’una pròrroga de 2 anys més, les quals hauran de ser autoritzades per 
l’Ajuntament i seran obligatòries per a l’adjudicatari. 
Vist que el preu del contracte, o pressupost de licitació, d’acord amb l’article 87 del TRLCSP, i 
donat que la seva durada és de 8 anys, és de 2.640.000,00 euros (IVA exclòs), tot 
corresponent 330.000,00 euros (IVA exclòs) a cadascuna de les anualitats.
Vist el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han 
de regir la contractació, per procediment obert, del servei de recollida d’escombraries de 
Llagostera.
Vist que el Ple municipal, en la sessió de 30 de juliol de 2014, va aprovar l’expedient de 
contractació i els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques, els quals es van sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, 
mitjançant edictes publicats en el DOGC núm. 6685, de 13 d’agost de 2014; en el BOP de 
Girona núm. 156, de 18 d’agost de 2014; i en el Tauler d’edictes de la Corporació.
Vist que el Ple municipal, en la sessió de 24 de setembre de 2014, va estimar els suggeriments 
formulats pel Grup municipal d’AxLL respecte al Plec de clàusules administratives particulars, 
va aprovar definitivament els citats Plecs i va obrir la convocatòria de la licitació.
Vist que la convocatòria de licitació va ser publicada en el DOGC núm. 6723, de 8 d’octubre de 
2014; en el BOP de Girona núm. 195, de 13 d’octubre de 2014, a més a més del Tauler 
d’edictes de la Corporació i del Perfil del contractant de l’Ajuntament en els mateixos terminis.
Vist que, durant el preceptiu termini de presentació d’ofertes, es van presentar els següents 
licitadors:
 Plica núm. 1: Gestió Ambiental de Residus SL.
 Plica núm. 2: GBI Serveis SAU.
 Plica núm. 3: Fomento de Construcciones y Contratas SA.
 Plica núm. 4: A.J. Ruz SL.
 Plica núm. 5: Urbaser SA.
Vist que, en data 13 de novembre de 2014, es va reunir la Mesa de contractació per portar a 
terme l’obertura dels sobres “A” (documentació administrativa), d’acord amb el que 
assenyalava la clàusula 18a del Plec de clàusules administratives particulars, i va constatar 
que tots els licitadors havien aportat la preceptiva documentació, per la qual cosa quedaven 
admesos a la licitació. 
Vist que, en data 24 de novembre de 2014, es va reunir la Mesa de contractació, en un acte 
públic, per portar a terme l’obertura dels sobres “B” (documentació que depèn d’un judici de 
valor), d’acord amb el que assenyalava la clàusula 13 del Plec de clàusules administratives 
particulars i va constatar que tots els licitadors havien aportat la corresponent documentació, 
per la qual cosa quedaven admesos a la licitació. A més va encarregar als serveis tècnics 
municipals la valoració de les ofertes presentades i va determinar que la data d’obertura dels 
sobres “C” (documentació de fórmules automàtiques) es fixaria al Perfil del contractant de 
l’Ajuntament.
Vist que la tècnica de medi ambient de l’Ajuntament, en data 18 de novembre de 2015, va 
concloure el corresponent informe de valoració dels sobres “B”.
Vist que, en data 30 de novembre de 2015, i després d’anunciar-ho prèviament al Perfil del 
contractant de l’Ajuntament, es va reunir la Mesa de contractació, en un acte públic, per portar 
a terme l’obertura dels sobres “C” (documentació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica) i prèviament, en base al citat informe, el qual va assumir com a propi, es va donar 



4

lectura a les puntuacions obtingudes pels licitadors en els diversos aspectes de valoració dels 
sobres “B” (documentació que depèn d’un judici de valor (fins a 45 punts)), tot atorgant-se les 
següents puntuacions:

Núm. Licitador
Memòria 
tècnica 1

Memòria 
tècnica 2

Memòria 
tècnica 3 Subtotal

1

Gestió 
Ambiental de 
Residus SL 3,875 15,750 11,125 30,750

2
GBI Serveis 
SAU 4,000 10,625 7,750 22,375

3 FCC SA 2,500 14,625 4,375 21,500
4 A.J. Ruz SL 4,750 8,750 2,000 15,500
5 Urbaser SA 6,875 18,625 12,750 38,250

Vist que, tot seguit, es va procedir a l’obertura dels sobres “C” (documentació dels criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica (fins a 55 punts)) i a la corresponent lectura de 
les ofertes dels 5 licitadors, quins resultats foren els següents:

Núm. Licitador Oferta econ.
Millora 
a.1,1

Millora 
a.1,2

Millora 
a.2

Millora 
b

Millora 
c

Millora 
d

Millora 
e.1

Millora 
e.2

Millora 
f

(incr. 
freq.)

(incr. 
freq.)

(incr. 
freq.)

(incr. 
freq.)

(incr. 
freq.)

(incr. 
freq.)

(incr. 
freq.)

(incr. 
freq.)  

1

Gestió 
Ambiental de 
Residus SL 2.448.048,27 1 2 2 2 2 6 4 4 Sí

2
GBI Serveis 
SAU 2.488.412,69 1 2 2 2 2 6 8 4 Sí

3 FCC SA 2.441.977,28 1 2 2 2 2 6 8 4 Sí
4 A.J. Ruz SL 2.256.383,00 1 2 2 2 2 6 8 4 Sí
5 Urbaser SA 2.372.304,00 1 2 2 2 2 6 8 4 Sí

Vist que, a continuació la Mesa, a la vista de la documentació presentada per les 5 empreses 
en els sobres “C”, la va analitzar i valorar, a fi i efecte d’atorgar les puntuacions finals. 

Vist que, verificat que cap de les ofertes econòmiques contenia valors anormals o 
desproporcionats, i d’acord amb clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars, 
es van atorgar les següents puntuacions respecte als criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica:

Núm. Licitador
Oferta 
econ.

Millora 
a.1

Millora 
a.2

Millora 
b

Millora 
c

Millora 
d

Millora 
e.1

Millora 
e.2

Millora 
f Subtotal

1

Gestió 
Ambiental de 
Residus SL 36,68 1,50 1,00 1,00 1,50 1,50 1,00 1,00 5,50 50,68

2
GBI Serveis 
SAU 35,62 1,50 1,00 1,00 1,50 1,50 2,00 1,00 5,50 50,62

3 FCC SA 36,83 1,50 1,00 1,00 1,50 1,50 2,00 1,00 5,50 51,83
4 A.J. Ruz SL 40,00 1,50 1,00 1,00 1,50 1,50 2,00 1,00 5,50 55,00
5 Urbaser SA 38,24 1,50 1,00 1,00 1,50 1,50 2,00 1,00 5,50 53,24

Vist que, en definitiva, les puntuacions finals van ser les següents:
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Núm. Licitador
Criteris 
judici valor

Criteris 
automàtics TOTAL

1

Gestió 
Ambiental de 
Residus SL 30,75 50,68 81,43

2
GBI Serveis 
SAU 22,38 50,62 72,99

3 FCC SA 21,50 51,83 73,33
4 A.J. Ruz SL 15,50 55,00 70,50
5 Urbaser SA 38,25 53,24 91,49

Vist que, conseqüentment, la classificació de les empreses, per ordre de puntuació, fou:

Licitador
Puntuació 
total Posició

Urbaser SA 91,49 1a
Gestió 
Ambiental de 
Residus SL 81,43 2a
FCC SA 73,33 3a
GBI Serveis 
SAU 72,99 4a
A.J. Ruz SL 70,50 5a

Vist que la Mesa de contractació va acordar, amb el vot favorable de tots els membres 
presents, proposar al Ple de la Corporació que acordés l’adjudicació, per procediment obert 
(diversos criteris d’adjudicació), del contracte de gestió del servei públic de recollida 
d’escombraries, mitjançant modalitat de concessió (exp. núm. 2014/978), a l’empresa Urbaser 
SA, d’acord amb la plica presentada, motiu pel qual se la va requerir per a què aportés la 
preceptiva documentació de la clàusula 18.8 del Plec de clàusules administratives particulars 
(RS núm. 2887, de 3 de desembre de 2015).
Vist que la citada documentació va ser aportada en data 9 de desembre de 2015 (RE núm. 
4258).
Vist que, en base a les citades puntuacions, l’oferta presentada per Urbaser SA és l’oferta 
econòmicament més avantatjosa per a l’Ajuntament.
Ateses les següents determinacions normatives:
 Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 febrer 2014 sobre 
contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (TRLCSP) (correcció errors al BOE de 3/2/2012), modificat per 
l’Ordre EHA/3479/2011, de 19 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents 
tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de 
2012; modificat per la Llei estatal 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2013; modificat pel Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer de mesures de 
suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació (convalidat per la Llei 
estatal 11/2013); modificat pel Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents 
contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes 
financers; modificat per la Llei estatal 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i 
renovació urbanes; modificat per la Llei estatal 10/2013, de 24 de juliol, per la qual s'incorporen 
a l'ordenament jurídic espanyol les directives 2010/84/UE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 15 de desembre de 2010, sobre farmacovigilància, i 2011/62/UE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 8 de juny de 2011, sobre prevenció de l'entrada de medicaments falsificats en la 
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cadena de subministrament legal, i es modifica la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús 
racional dels medicaments i productes sanitaris; modificat per la Llei estatal 11/2013, de 26 de 
juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació de 
l'ocupació; modificat per la Llei estatal 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors 
i la seva internacionalització; modificat per la Llei estatal 20/2013, de 9 de desembre, de 
garantia de la unitat de mercat; modificat per l’Ordre HAP/2425/2013, de 23 de desembre, per 
la qual es publiquen els límits dels diversos tipus de contractes a efectes de la contratació del 
sector públic a partir de l’1 de gener de 2014; modificat per la Llei estatal 25/2013, de 27 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 
sector públic; modificat pel Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria 
d’infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques; modificat per la Llei estatal 
13/2014, de 14 de juliol, de transformació del Fons per al finançament dels pagaments a 
proveïdors; modificat per la Llei estatal 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia 
espanyola; modificat per la Llei estatal 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona 
oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social; modificat per la Llei 
estatal 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria 
d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'Economia 
Social; modificat pel Reial decret llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es concedeixen 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres 
mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia; i modificat per la Llei estatal 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
 Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic (RPLCSP), modificat pel Reial Decret 
300/2011.
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei 
de contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) (en allò que no s’oposi al TRLCSP i 
al RPLCSP), modificat pel Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen 
determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques.
 Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP): art. 25.1 paràgraf 1r (DT 4a del 
TRLCSP, tot i les DD úniques de la LCSP i del TRLCSP).
 Reglament (CE) núm. 451/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 
2008, sobre la Classificació Estadística de Productes per Activitats (Catàleg CPA 2008).
 Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació Nacional d’Activitats 
Econòmiques 2009 (CNAE-2009).
 Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007 (Catàleg CPV 
2008).
 Disposició addicional quarta de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i 
financeres, modificada per l’article 79 de la Llei 5/2012 del 20 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
 Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament.
 Ordre EHA/1490/2010, de 28 de maig, per la qual es regula el funcionament del Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (BOE de 10 de juny de 2010).
 Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
de la Generalitat de Catalunya.
 Ordre EHA/1490/2010, de 28 de maig, per la qual es regula el funcionament del Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (BOE de 10 de juny de 2010).
 Resolució de 21 de juny de 2010, de la Sindicatura de Comptes, per la qual es dóna 
publicitat als acords del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 19 de gener i 8 de 
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juny de 2010, que estableixen el contingut de l'extracte dels expedients de contractació (DOGC 
núm. 5657, de 25 de juny de 2010) D’acord art. 308 LCSP (Registre Contractes SP).
 Resolució de 10 de maig de 2012, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual 
es publica l'Acord del Ple de 26 d'abril de 2012, pel qual s'aprova la Instrucció sobre remissió 
dels extractes dels expedients de contractació i de les relacions anuals dels contractes, 
celebrats per les Entitats del Sector Públic Local, al Tribunal de Comptes (BOE de 12 de maig 
de 2012).
 Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, d’adaptació de la Recomanació 2/2005, de 5 de maig, 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Generalitat, sobre la inclusió de 
clàusules lingüístiques en els contractes administratius per tal de fomentar l'ús del català, a la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
 Informe 12/2010, de 23 de juliol de 2010, de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de l’Estat, relatiu a la diferència entre el contracte de gestió de serveis públics, 
sota la modalitat de concessió de serveis, i els contractes de serveis.
 Informe 15/2014, de  17 de desembre, de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la determinació de 
l'assumpció del risc d'explotació per part de l'empresa contractista, amb motiu de la qualificació 
d'un contracte de recollida d'escombraries, i durada màxima dels contractes de serveis.
 Llei estatal 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
 Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus.
 Article 42 del Codi de Comerç espanyol de 1885, en relació a les empreses vinculades.
 Llei estatal 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials (modificada per la Llei estatal 15/2010).
 Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors (ET).
 Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de  
prevenció.
 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut en el treball.
 Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
 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). Arts. 273-281 (en allò que no s’oposi al TRLCSP).
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS).
 Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú (LRJPAC).
 Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (LRJPAPC).
 Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 
(LAECSP). 
 Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 Llei estatal 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
(LJCA).
 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL).
 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de Llei orgànica 15/1999.
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 Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de 
seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
 El Reglament de serveis de les corporacions locals (Decret de 17 de juny de 1955), en tot 
allò que no s'oposi al Reial decret legislatiu 3/2011 ni, de manera supletòria, a la reglamentació 
catalana.
 Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i disposicions que la desenvolupen.
 Les Bases d’execució del Pressupost municipal.
 Altra normativa d’aplicació d’àmbit administratiu.
 Si no hi hagués normativa administrativa, regiria el dret privat.
S’acorda:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar, d’acord amb la proposta de la Mesa de 
contractació, de data 30 de novembre de 2015 (on es detallen els característiques i avantatges 
de l’oferta adjudicatària, determinants de la seva selecció davant les altres ofertes valorades), 
el contracte de gestió del servei públic de recollida d’escombraries de Llagostera, mitjançant 
modalitat de concessió, mitjançant procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), licitació 
convocada per acord de Plenari de data 24 de setembre de 2014 (publicada en el DOGC núm. 
6723, de 8 d’octubre de 2014; en el BOP de Girona núm. 195, de 13 d’octubre de 2014, a més 
a més del Tauler d’edictes de la Corporació i del Perfil del contractant de l’Ajuntament en els 
mateixos terminis), a l’empresa Urbaser SA, per ser l’oferta econòmicament més avantatjosa 
per a l’Ajuntament, societat amb el CIF núm. A-79524054, d’acord amb la proposta presentada 
pel seu apoderat, el Sr. Gerardo Adrados Sánchez, pel termini de 8 anys (amb possibilitat d’una 
pròrroga de 2 anys), per un import de 2.372.304,00 euros (IVA no inclòs), equivalent a  
296.538,00 euros anuals (IVA no inclòs), conjuntament amb la resta d’aspectes que es detallen 
a la plica presentada per l’adjudicatari (sobres “B” i “C”).
El contracte es regirà, al marge de la normativa de referència, pel Plec de clàusules 
administratives particulars, pel Plec de prescripcions tècniques particulars del referit contracte i 
per la plica presentada per Urbaser SA, la qual queda subordinada als citats Plecs en cas de 
qualsevol discrepància, i quins documents formaran part de la documentació contractual.
Segon.- Constatar que, donat el caràcter plurianual de la despesa (anualitats 2016 a 2024), la 
seva autorització o realització se subordina al crèdit que, per a cada exercici, autoritzin els 
respectius pressupostos municipals, havent-s’hi de consignar els següents imports (IVA i revisió 
de preus no inclosos):

Anualitat Import
2016 222.403,50

2017 296.538,00
2018 296.538,00
2019 296.538,00
2020 296.538,00
2021 296.538,00
2022 296.538,00
2023 296.538,00
2024 74.134,50

 2.372.304,00

Tercer.- Facultar el Sr. alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per 
implementar el present acord.
Quart.- Notificar l’adjudicació a les empreses licitadores i autoritzar la devolució de la garantia 
provisional que van prestar.
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Cinquè.- Fer avinent a l’adjudicatari que, abans de 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la 
notificació d’aquesta resolució, haurà de comparèixer a l’Ajuntament per formalitzar el contracte 
en document administratiu.
Sisè.- Fer constar que l’anunci de formalització del contracte, d’acord amb l’article 154 del 
TRLCSP, es publicarà en el BOP i en el Perfil de contractant de l’Ajuntament.
Setè.- Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en el que 
s’hagi formalitzat el contracte, d’acord amb el que estableix l’article 29 del TRLCSP, 
acompanyada d’un extracte de l’expedient, dins el termini de 3 mesos següents a la 
formalització del contracte.
Vuitè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de Contractes 
de la Generalitat, d’acord amb l’article 333 del TRLCSP. 
Novè.- Notificar els citats acords als licitadors, amb el corresponent peu de recursos, i 
comunicar-los a l’Àrea d’Intervenció i a l’Àrea de Medi ambient.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Xavier Vilella pren la paraula i explica que l’actual contracte era de vuit anys i va acabar 
el gener del 2011. 
En aquesta data es va fer ús de la pròrroga de dos anys perquè s’estava molt a prop d’un 
període d’eleccions i per no barrejar-ho es va decidir no fer una nova adjudicació.  
Abans que acabés aquesta pròrroga es va començar a elaborar el plec de clàusules del nou 
contracte i es va considerar que es fes amb els tècnics de la casa. 
Es varen presentar quatre empreses, que varen cometre una errada perquè  en el sobre  “B” 
varen posar-hi  informació que anava en el sobre “C”, per la qual cosa va quedar invalidat tot el 
procés. 
En tornar a redactar tot el plec es va millorar aquest punt dubtós i fins i tot s’hi varen introduir 
coses noves.
Es varen presentar cinc empreses.
De l’obertura del sobre “B” al sobre “C” es va trigar molt de temps, perquè l’informe tècnic del 
“B” ha de ser molt curós, perquè no doni peu a presentar-hi al·legacions.
L’empresa que va guanyar és URBASER i és el que avui es porta a aprovació.   
A partir d’aquí s’obre un període d’al·legacions per a les empreses que no hi estiguin d’acord.
Amb aquest nou plec, el que s’ha arribat a aconseguir és una rebaixa econòmica d’uns 45.000 
euros i tota una sèrie de millores en adequació d’àrees, canvi de contenidors, freqüència, 
contenidors amb xip.  
Tots aquests anys anteriors han servit per detectar les mancances i ara es milloraran i espera 
que el que ofereixen en l’oferta es compleixi. 

El Sr. David Parron diu que s’alegren que s’hagi arribat al final d’aquest procés,  que ha estat 
molt llarg entre pròrrogues i haver hagut de fer la convocatòria dues vegades.
Ha estat un tema ferragós, però és el contracte més important que ha signat l’Ajuntament, atès 
que la seva quantia econòmica és molt important.
Espera que no es presentin al·legacions i que es pugui donar la concessió a qui l’ha guanyat. 
El vot del seu grup serà l’abstenció, perquè són partidaris de la gestió pública i no tirar de 
concessions.

El Sr. Antoni Navarro manifesta que també s’alegren que s’hagi arribat al final del procés. 
Potser la pròrroga no va ser una bona idea perquè aquest dia es va comentar que el camió ja 
no tirava. 
Fa un parell de mesos varen tenir una reunió amb el regidor i els tècnics, que els van atendre 
molt bé,  per exposar-los la preocupació pel funcionament de la recollida de residus. 
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Com a mínim, es farà un canvi, que espera que vagi per bé, perquè una cosa és el que es 
promet i l’altra la realitat. 
Demana que se sigui curós i que es vigili que no es degradi el servei com ara,  que n’han estat 
fent un seguiment per comprovar-ho. 
El vot del seu grup serà l’abstenció a l’espera de com anirà tot, però estan contents amb el 
canvi. 

El Sr. Xavier Vilella respon que més que un canvi és una millora i espera que la nova empresa 
comenci a fer la recollida  aviat. 
Aquesta és la intenció de l’equip de govern i en aquesta línia es treballarà.

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

2.1.2. PRP2015/1673   Aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals 
que regiran a l'any 2016.   

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

“Vist que el Ple municipal, en la sessió de 28 d’octubre de 2015, va acordar:
“Primer.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici de 2016 i següents, les citades modificacions 
de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

• Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
• Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 

mecànica.
• Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa del cementiri municipal.
• Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per recollida i tractament 

d’escombraries.
• Ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per aprofitament especial del 

domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 
general.

• Ordenança fiscal número 28, reguladora de la taxa per la utilització dels equipaments 
esportius municipals i serveis o activitats esportives.
Segon.- Exposar al públic el referit expedient, de conformitat amb el que disposa l’article 17.1 
del TRLHL, pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el BOP de Girona, el qual també es publicarà al Tauler electrònic de la 
Corporació. Durant el període d’exposició pública de les ordenances fiscals, aquells que tinguin 
un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del TRLHL, podran examinar l’expedient 
i presentar les al.legacions que estimin oportunes. Transcorregut el termini d’informació pública, 
sense que es presentin reclamacions, l’expedient quedarà definitivament aprovat sense 
necessitat de prendre cap altre acord exprés. En cas contrari, el Ple resoldrà les al.legacions 
formulades.
Tercer.- Publicar en el BOP els acords definitius que, un cop transcorregut el període 
d’exposició pública, procedeixi adoptar, i també el text íntegre de les ordenances fiscals 
modificades, modificacions que entraran en vigor l’1 de gener de l’any 2016 i que serán vigents 
fins a la seva modificació o derogació”.
Vist que l’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals es van sotmetre 
a informació pública a través d’edicte en el BOP de Girona núm. 212, de 4 de novembre de 
2015; i en el Tauler electrònic de la Corporació.
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Vist que durant el termini d’informació pública es varen presentar les següents al·legacions per 
part del regidor Sr. Antoni Navarro Robledo, en representació del grup municipal d’ERC-AM 
(RE núm. 4257, de data 9 de desembre de 2015):
“1. Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost de béns immobles.
Modificacions i ampliacions que es proposen:

a) Article 5.4
 Substituir el primer paràgraf pel que segueix:

De conformitat amb el principi de capacitat econòmica previst en l’article 3.1 de la llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributaria, els subjectes passius que d’acord amb 
la normativa vigent, tinguin la condició de titulars de família nombrosa o monoparental 
en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació del 50% en la 
quota íntegra de l’impost, sempre que l’immoble de què es tracti tingui un valor 
cadastral inferior a 80.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual de la família. S’entén 
per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró 
municipal d’habitants

 Substituir el segon paràgraf, i la taula vinculada, pel que segueix:
Aquesta bonificació arribarà al 90% sempre que els ingressos de la unitat familiar no 
siguin superiors al salari mínim interprofessional si el nombre de fills no excedeix de 3. 
Si el nombre de fills és superior a 3 aquest 90% s’aplicarà si els ingressos de la unitat 
familiar no siguin superiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional.

 Afegir, en la documentació a presentar:
Document que acrediti els ingressos familiars en l’última declaració d’IRPF.

b) Article 5.5
 Substituir el primer paràgraf pel que segueix:

De conformitat amb el principi de capacitat econòmica previst en l’article 3.1 de la llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributaria, els subjectes passius d’aquest impost 
que siguin propietaris d’habitatges que constitueixin la residència habitual de les 
mateixes i domicili d’empadronament a la data del meritament del tribut, gaudiran 
d’una bonificació del 25% en la quota íntegra de l’impost quan els ingressos anuals de 
la unitat familiar siguin inferiors a 2 vegades el salari mínim interprofessional, i del 90% 
quan sigui inferior al salari mínim interprofessional o no percebin cap prestació. Per 
tenir dret a aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits acreditats 
documentalment: 

 Substituir el requisit c) pel que segueix:
Document que acrediti els ingressos familiars en l’última declaració d’IRPF.
Les bonificacions només s’aplicaran a les unitats familiars que resultin propietàries 
d’una única vivenda i que constitueixi la seva residència habitual en els termes definits 
per la legislació fiscal, i que el seu valor cadastral total no superi els 40.000 euros.

c) Article 5.6
 Substituir el primer paràgraf pel que segueix:

Tindran dret a una bonificació del 75% de la quota líquida de l’IBI els habitatges que 
cedeixin el seu habitatge a la borsa de lloguer social de Llagostera. 

d) Article 5.7
 Substituir l’article pel que segueix:

Tindran dret a una bonificació del 25% de la quota líquida de l’IBI als habitatges que 
estiguin llogats per a joves entre 18 i 25 anys amb una renda inferior a 1,5 vegades el 
salari mínim interprofessional.

 COMENTARI: Si aquesta ajuda al lloguer per a joves no es pogués aplicar a través de 
les ordenances. Proposem una ajuda per als propietaris de l’habitatge corresponent a 
la bonificació 

e) Article 5.8
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 Afegir aquest article amb el següent redactat:
S’aplicarà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’IBI a aquells habitatges, 
propietats de grans tenidors, que estiguin desocupats de manera permanent i 
injustificada i que, en conseqüència, incompleixin la funció social.

f) Article 5.9
 Afegir aquest article amb el següent redactat:

Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost els cinc 
primers anys i del 25 per cent de la quota íntegra de l’impost els cinc anys següents, 
els habitatges en que s’instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia 
solar o altres energies renovables, segons les condicions següents: 

-Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra 
normativa sectorial aplicable. 

-Que els col·lectors estiguin homologats per l’Administració competent. 
-Que les instal·lacions mantinguin un funcionament constant. Aquesta 

circumstància s’haurà d’acreditar cada exercici mitjançant certificació expedida 
per l’empresa de manteniment de les instal·lacions. 

g) Article 5.10
 Afegir aquest article amb el següent redactat:

Gaudiran d’una subvenció equivalent al 35% de la quota de l’impost els terrenys que 
tinguin destinada més del 50% de la superfície a explotacions agràries 
“agroecològiques”, sempre que es justifiqui: 

-Que la explotació està degudament regularitzada.
-Certificat expedit per un enginyer Agrònom acreditatiu de que la superfície 

destinada a l’explotació és superior al 50% de la superfície de la finca. 
-Certificació d’inscripció al registre del Consell Català de la producció agrària 

ecològica (CCPAE) i/o certificació de productor ecològic. 
-Si el titular de l’explotació no és el subjecte passiu de l’impost contracte de lloguer 

o parceria
h) Article 5.11

 Afegir aquest article amb el redactat de l’article 5.7 de les ordenances del 2015, és a 
dir:
No podrà ser reconeguda la compatibilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un 
mateix subjecte passiu. Per aquest motiu serà el subjecte passiu qui en la seva 
sol·licitud indicarà quin serà d’aplicació. En defecte de sol·licitud, s’aplicarà la 
bonificació més beneficiosa per al subjecte passiu. 

i) Article 6.3
 Modificar l’article 6.3 i aplicar un tipus de 0,56 per a béns immobles urbans 

2. Ordenança fiscal núm. 2, impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 Modificar l’article 6.1 únicament per a vehicles de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals i aplicar-

li una quota de 68,16€. 
3. Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa del cementiri municipal

a) Article 6
 Introduir únicament els següents canvis: 

-Al final de l’apartat de Concessions s’afegeix:
Renovació concessió nínxol (50 anys): 344,09 €
Renovació concessió columbari (50 anys): 85,00 €

-Al final de l’apartat de “Expedició de títols i traspàs de titularitat” s’afegeix:
Traspàs concessió (titular difunt, inclou expedició de títol: 12,40 €.

4. Ordenança fiscal núm. 9, taxa per recollida i tractament d’escombraries.
a) Article 6.3
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 No modificar-lo, i adquirir el compromís de millorar els resultats de la recollida selectiva 
per reduir costos.

b) Article 9.1
 Substituir el primer paràgraf i els requisits que continuen pel que segueix:

1. De conformitat amb el principi de capacitat econòmica previst en l’article 3.1 de la 
llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria, gaudiran d’una bonificació del 
50% en la quota de les tarifes previstes pel cas d’habitatges les persones la unitat 
familiar de les quals tinguin ingressos anuals o inferiors a 1,5 vegades el salari 
mínim interprofessional o que no percebin cap prestació 

  Ordenança fiscal núm. 28, reguladora de la taxa per la utilització dels equipaments esportius 
municipals i serveis o activitats esportives 

 Tenint en compte que estem parlant d’espais de pràctica esportiva, i que hi ha un 
òrgan participatiu d’esports, creiem que la valoració de l’oportunitat d’atorgar la 
bonificació hauria de correspondre a la Junta de Govern Local, previ informe del 
Consell del Patronat”.

Vist l’informe de Secretaria, de data 10 de desembre de 2015, on conclou: “En relació amb les 
al·legacions presentades pel regidor Sr. Antoni Navarro Robledo, en representació del grup 
municipal d’ERC-AM (RE núm. 4257, de data 9 de desembre de 2015), es proposa desestimar, 
en base a les anteriors fonamentacions, l’al·legació 1.a (bonificació d’IBI per a titulars de família 
monoparental), l’al·legació 1.d (bonificació d’IBI per a joves), l’al·legació 1.g (atorgar una 
subvenció de la quota de l’IBI a explotacions agràries “agroecològiques”) i l’al·legació 3.a 
(quota de conservació del cementiri), mentre que la resta d’al·legacions han de ser resoltes a 
nivell polític, no jurídic, dins l’àmbit de la discrecionalitat administrativa que gaudeix la 
Corporació”.
Vist que es considera que, en relació amb la resta d’al·legacions formulades, i després de la 
negociació efectuada, es considera que es poden estimar, a nivell polític, les següents 
al·legacions i desestimar la resta:

c) Al·legació 1.a (Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns 
immobles): 

* El nou redactat de l’article 5.4 (Bonificacions) serà el següent: 
“4. De conformitat amb el principi de capacitat econòmica previst en l’article 3.1 de la Llei 

estatal 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria, els subjectes passius que, d’acord amb 
la normativa vigent, tinguin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament 
de l’impost, tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost, sempre que 
l’immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 80.000 euros i constitueixi 
l’habitatge habitual de la família. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili 
del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.
Aquesta bonificació arribarà al 90% sempre que els ingressos de la unitat familiar no siguin 
superiors al salari mínim interprofessional si el nombre de fills no excedeix de 3. Si el nombre 
de fills és superior a 3, aquest 90% s’aplicarà si els ingressos de la unitat familiar no són 
superiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional.
Les bonificacions només s’aplicaran a les unitats familiars que resultin propietàries d’una única 
vivenda i que constitueixi la seva residencia habitual en els termes definits per la legislació 
fiscal.
Per gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la següent 
documentació:

• Document que acrediti els ingressos familiars en l’última declaració d’IRPF.
• Títol vigent de família nombrosa expedit per l'Administració competent.
• Còpia del rebut anual de l'IBI o de document que permeti identificar de manera 
indubtable la ubicació i la descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
• Declaració jurada de no disposar els membres de la unitat familiar de més béns 
immobles que la vivenda habitual per el que se sol·licita l’esmentada bonificació. Si 
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l’administració comprovés que els titulars dels béns bonificats són titulars d’altres 
vivendes comportarà l’anul·lació de la bonificació gaudida sense perjudici, en el seu 
cas, de les sancions tributàries que corresponguin per la inclusió de dades falses en la 
comunicació de dades, de conformitat amb la llei general tributària.

La bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de 
família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.
La bonificació es podrà sol·licitar fins al 31 de març de l'exercici fiscal en què s’hagi d’aplicar la 
bonificació”.

d) Al·legació 1.b (Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns 
immobles): 

* El nou redactat de l’article 5.5 (Bonificacions) serà el següent: 
“5. De conformitat amb el principi de capacitat econòmica previst en l’article 3.1 de la Llei 

estatal 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria, els subjectes passius d’aquest impost 
que siguin propietaris d’habitatges que constitueixin la residència habitual de les mateixes i 
domicili d’empadronament a la data del meritament del tribut, gaudiran d’una bonificació del 
25% en la quota íntegra de l’impost quan els ingressos anuals de la unitat familiar siguin 
inferiors a 2 vegades el salari mínim interprofessional, i del 90% quan sigui inferior al salari 
mínim interprofessional o no percebin cap prestació. Per tenir dret a aquesta bonificació caldrà 
reunir els següents requisits acreditats documentalment:

a) Declaració jurada que els ingressos anuals de la unitat familiar del subjecte passiu no 
superen 1,5 vegades el salari mínim interprofessional. Per a la seva determinació s’integraran 
les rendes de tots els membres de la unitat familiar.

b) Als efectes de determinar la renda a què es refereix el paràgraf anterior, es tindrà en 
compte la declaració de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques i, en el supòsit de 
que no es tingui obligació de presentar l’esmentada declaració, certificació relativa a la manca 
d’obligació de formular la declaració, expedida per l’Agència estatal de l’administració tributària. 
A aquests efectes s’autoritzarà per tots els membres de la unitat familiar a l’Ajuntament perquè 
pugui demanar les dades fiscals de l’Agència tributària estatal.

c) Document que acrediti els ingressos familiars en l’última declaració d’IRPF. Les 
bonificacions només s’aplicaran a les unitats familiars que resultin propietàries d’una única 
vivenda i que constitueixi la seva residència habitual en els termes definits per la legislació 
fiscal, i que el seu valor cadastral total no superi els 40.000 euros.

d) Certificat d’empadronament en la vivenda per la que se sol·licita la bonificació.
e) Declaració jurada de no disposar els membres de la unitat familiar de més béns 

immobles que la vivenda habitual per el que se sol·licita l’esmentada bonificació. Si 
l’administració comprovés que els titulars dels béns bonificats són titulars d’altres vivendes 
comportarà l’anul·lació de la bonificació gaudida sense perjudici, en el seu cas, de les sancions 
tributàries que corresponguin per la inclusió de dades falses en la comunicació de dades de 
conformitat amb la llei general tributària.

f) Tenir domiciliat el rebut de l’impost sobre béns immobles del bé sobre el qual es pretén 
la bonificació. La bonificació te caràcter pregat, s’haurà de sol·licitar dins el primer trimestre de 
l’any i tindrà efectes, en cas de concessió, en el propi exercici de la petició”.

e) Al·legació 1.c (Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns 
immobles): 

* El nou redactat de l’article 5.6 (Bonificacions) serà el següent: 
“6. Lloguer social: Tindran dret a una bonificació del 75% de la quota líquida de l’IBI els 

habitatges que es lloguin mitjançant la borsa de lloguer social de Llagostera.
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar abans del dia 31 de 
març de l’exercici fiscal a que s’hagi d’aplicar la bonificació, i previ informe de l’oficina local 
d’habitatge, en el qual es valorarà l’import del lloguer que haurà de estar per sota del valor de 
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mercat, i que l’habitatge ofert compleixi amb els requisits d’habitabilitat i el compliment de la 
normativa d’arrendaments urbans.
L’oficina municipal d’habitatge establirà cada any les condicions per les quals es pot considerar 
un habitatge de lloguer social.
Tindran dret a la bonificació els propietaris que posin a disposició habitatges o que ja estiguin 
arrendats actualment i que compleixin les condicions establertes per a ser considerats de 
lloguer social als efectes d’aplicació d’aquesta bonificació”.

f) Al·legació 1.f (Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns 
immobles): 

* El nou article 5.7 (Bonificacions) serà el següent: 
“7. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els 5 primers anys 

i del 25% de la quota íntegra de l’impost els 5 anys següents, els habitatges en què s’instal·lin 
sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar o altres energies renovables, segons 
les condicions següents:

- Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra 
normativa sectorial aplicable. 

- Que els col·lectors estiguin homologats per l’Administració competent. 
- Que les instal·lacions mantinguin un funcionament constant. Aquesta circumstància 

s’haurà d’acreditar cada exercici mitjançant certificació expedida per l’empresa de manteniment 
de les instal·lacions”. 

g) Al·legació 1.h (Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns 
immobles): 

* El nou article 5.8 (Bonificacions) serà el següent: 
“8. No podrà ser reconeguda la compatibilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un 

mateix subjecte passiu. Per aquest motiu serà el subjecte passiu qui en la seva sol·licitud 
indicarà quin serà d’aplicació. En defecte de sol·licitud, s’aplicarà la bonificació més beneficiosa 
per al subjecte passiu”. 

h) Alhora també s’estableix la següent modificació a l’Ordenança fiscal número 1, 
reguladora de l’impost sobre béns immobles:

* El nou redactat de l’article 6.3 (Determinació de la quota líquida) serà el següent: 
“3. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus de 

gravamen següents:
Tipus de béns immobles Tipus
Béns immobles urbans 0,60%
(...)”.

i) Al·legació 4.a (Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per recollida i 
tractament d’escombraries), la qual s’estima parcialment: 
* El nou redactat de l’article 6.3 (Base imposable i quota tributària) serà el següent: 

“3. La quota tributària resultant serà la següent:
Quota total anual (€)

Per habitatge, en zones urbanes 126,65
Per habitatge, en zona rústica   53,90
(...)
Tallers i fàbriques fins 150 m2.-rústica   56,85
(...)
Tallers i fàbriques de més de 150 fins 400 m2.-rústica 114,99
(...)
Tallers i fàbriques de més de 150 fins 400 m2.-rústica 174,44
(...)”.

j) Al·legació 5.a (Ordenança fiscal número 28, reguladora de la taxa per la utilització dels 
equipaments esportius municipals i serveis o activitats esportives):
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* L’actual redactat de l’article 6 (Bonificacions sobre la taxa per les activitats esportives) 
passarà a ser l’apartat 1 de l’article, mentre que el redactat del nou apartat 2 serà el següent:

 “2. L’organització d'esdeveniments que es considerin d'interès per a la promoció del 
municipi podran gaudir d'una bonificació de fins al 100% de la taxa. Aquesta bonificació serà de 
caràcter pregat i correspondrà a la Junta de Govern Local la valoració de la seva oportunitat 
per al seu atorgament, previ informe preceptiu i no vinculant del Consell del Patronat 
d’Esports”.
Ateses les determinacions dels articles 15 al 38, 56 a 110 i disposició addicional segona 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 (TRLHL); dels articles 22.2.e), 47.1 i 106 a 108 de la Llei 
estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); dels articles 
52.2.f) i 114.1 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 6 de la Llei estatal 8/1989, 
de 13 d’abril, de taxes i preus públics; de la Llei estatal 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària (LGT); i del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Recaptació.
S’acorda: 
Primer.- Estimar, en base a les anteriors fonamentacions, les al·legacions núms. 1.a 
(parcialment), 1.b, 1.c, 1.f, 1.h, 4.a (parcialment) i 5.a, presentades pel regidor Sr. Antoni 
Navarro Robledo, en representació del grup municipal d’ERC-AM (RE núm. 4257, de data 9 de 
desembre de 2015), i desestimar la resta.
Segon.- Aprovar definitivament, per a l’exercici de 2016 i següents, les modificacions de les 
ordenances fiscals aprovades provisionalment en la sessió de 28 d’octubre de 2015 en el 
següent sentit:

• Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.

* El nou redactat de l’article 5.4 (Bonificacions) serà el següent: 

“4. De conformitat amb el principi de capacitat econòmica previst en l’article 3.1 de la Llei 
estatal 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria, els subjectes passius que, d’acord amb 
la normativa vigent, tinguin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament 
de l’impost, tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost, sempre que 
l’immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 80.000 euros i constitueixi 
l’habitatge habitual de la família. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili 
del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.
Aquesta bonificació arribarà al 90% sempre que els ingressos de la unitat familiar no siguin 
superiors al salari mínim interprofessional si el nombre de fills no excedeix de 3. Si el nombre 
de fills és superior a 3, aquest 90% s’aplicarà si els ingressos de la unitat familiar no són 
superiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional.
Les bonificacions només s’aplicaran a les unitats familiars que resultin propietàries d’una única 
vivenda i que constitueixi la seva residencia habitual en els termes definits per la legislació 
fiscal.
Per gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la següent 
documentació:

• Document que acrediti els ingressos familiars en l’última declaració d’IRPF.
• Títol vigent de família nombrosa expedit per l'Administració competent.
• Còpia del rebut anual de l'IBI o de document que permeti identificar de manera 
indubtable la ubicació i la descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
• Declaració jurada de no disposar els membres de la unitat familiar de més béns 
immobles que la vivenda habitual per el que se sol·licita l’esmentada bonificació. Si 
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l’administració comprovés que els titulars dels béns bonificats són titulars d’altres 
vivendes comportarà l’anul·lació de la bonificació gaudida sense perjudici, en el seu 
cas, de les sancions tributàries que corresponguin per la inclusió de dades falses en la 
comunicació de dades, de conformitat amb la llei general tributària.

La bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de 
família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.
La bonificació es podrà sol·licitar fins al 31 de març de l'exercici fiscal en què s’hagi d’aplicar la 
bonificació”.

* El nou redactat de l’article 5.5 (Bonificacions) serà el següent: 
“5. De conformitat amb el principi de capacitat econòmica previst en l’article 3.1 de la Llei 

estatal 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria, els subjectes passius d’aquest impost 
que siguin propietaris d’habitatges que constitueixin la residència habitual de les mateixes i 
domicili d’empadronament a la data del meritament del tribut, gaudiran d’una bonificació del 
25% en la quota íntegra de l’impost quan els ingressos anuals de la unitat familiar siguin 
inferiors a 2 vegades el salari mínim interprofessional, i del 90% quan sigui inferior al salari 
mínim interprofessional o no percebin cap prestació. Per tenir dret a aquesta bonificació caldrà 
reunir els següents requisits acreditats documentalment:

a) Declaració jurada que els ingressos anuals de la unitat familiar del subjecte passiu no 
superen 1,5 vegades el salari mínim interprofessional. Per a la seva determinació s’integraran 
les rendes de tots els membres de la unitat familiar.

b) Als efectes de determinar la renda a què es refereix el paràgraf anterior, es tindrà en 
compte la declaració de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques i, en el supòsit de 
que no es tingui obligació de presentar l’esmentada declaració, certificació relativa a la manca 
d’obligació de formular la declaració, expedida per l’Agència estatal de l’administració tributària. 
A aquests efectes s’autoritzarà per tots els membres de la unitat familiar a l’Ajuntament perquè 
pugui demanar les dades fiscals de l’Agència tributària estatal.

c) Document que acrediti els ingressos familiars en l’última declaració d’IRPF. Les 
bonificacions només s’aplicaran a les unitats familiars que resultin propietàries d’una única 
vivenda i que constitueixi la seva residència habitual en els termes definits per la legislació 
fiscal, i que el seu valor cadastral total no superi els 40.000 euros.

d) Certificat d’empadronament en la vivenda per la que se sol·licita la bonificació.
e) Declaració jurada de no disposar els membres de la unitat familiar de més béns 

immobles que la vivenda habitual per el que se sol·licita l’esmentada bonificació. Si 
l’administració comprovés que els titulars dels béns bonificats són titulars d’altres vivendes 
comportarà l’anul·lació de la bonificació gaudida sense perjudici, en el seu cas, de les sancions 
tributàries que corresponguin per la inclusió de dades falses en la comunicació de dades de 
conformitat amb la llei general tributària.

f) Tenir domiciliat el rebut de l’impost sobre béns immobles del bé sobre el qual es pretén 
la bonificació. La bonificació te caràcter pregat, s’haurà de sol·licitar dins el primer trimestre de 
l’any i tindrà efectes, en cas de concessió, en el propi exercici de la petició”.

* El nou redactat de l’article 5.6 (Bonificacions) serà el següent: 
“6. Lloguer social: Tindran dret a una bonificació del 75% de la quota líquida de l’IBI els 

habitatges que es lloguin mitjançant la borsa de lloguer social de Llagostera.
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar abans del dia 31 de 
març de l’exercici fiscal a que s’hagi d’aplicar la bonificació, i previ informe de l’oficina local 
d’habitatge, en el qual es valorarà l’import del lloguer que haurà de estar per sota del valor de 
mercat, i que l’habitatge ofert compleixi amb els requisits d’habitabilitat i el compliment de la 
normativa d’arrendaments urbans.
L’oficina municipal d’habitatge establirà cada any les condicions per les quals es pot considerar 
un habitatge de lloguer social.



18

Tindran dret a la bonificació els propietaris que posin a disposició habitatges o que ja estiguin 
arrendats actualment i que compleixin les condicions establertes per a ser considerats de 
lloguer social als efectes d’aplicació d’aquesta bonificació”.

* El nou article 5.7 (Bonificacions) serà el següent: 

“7. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els 5 primers anys 
i del 25% de la quota íntegra de l’impost els 5 anys següents, els habitatges en què s’instal·lin 
sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar o altres energies renovables, segons 
les condicions següents:

- Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra 
normativa sectorial aplicable. 

- Que els col·lectors estiguin homologats per l’Administració competent. 
- Que les instal·lacions mantinguin un funcionament constant. Aquesta circumstància 

s’haurà d’acreditar cada exercici mitjançant certificació expedida per l’empresa de manteniment 
de les instal·lacions”. 

* El nou article 5.8 (Bonificacions) serà el següent: 
“8. No podrà ser reconeguda la compatibilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un 

mateix subjecte passiu. Per aquest motiu serà el subjecte passiu qui en la seva sol·licitud 
indicarà quin serà d’aplicació. En defecte de sol·licitud, s’aplicarà la bonificació més beneficiosa 
per al subjecte passiu”. 

* El nou redactat de l’article 6.3 (Determinació de la quota líquida) serà el següent: 
“3. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus de 

gravamen següents:
Tipus de béns immobles Tipus
Béns immobles urbans 0,60%
(...)”.

• Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica.

* El nou redactat de l’article 6 (Base imposable, liquidable, tipus de gravamen i quota) 
serà el següent: 
“La base imposable de l'impost ve determinada per la classe de vehicle i la seva potència o 
capacitat. 
L’import de la quota serà el resultat d’aplicar un coeficient de l’1,985 sobre les tarifes fixades en 
l’article 95.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

1. L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre:

Potència i classe de vehicle Tarifa    Quota (€) 
a) TURISMES   
de menys de 8 cavalls fiscals 12,62 25,05
de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 34,08 67,65
de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 71,94 142,80
de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 89,61 177,90
de més de 20 CV o més 112,00 222,35
b) AUTOBUSOS   
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de menys de 21 places 83,30 165,35
de 21 a 50 places 118,64 235,50
de més de 50 places 148,30 294,40
c) CAMIONS   
de menys de 1000 Kg 42,28 83,95
de 1000 a 2999 Kg 83,30 165,35
de 3000 a 9999 Kg 118,64 235,50
de més de 9999 Kg 148,30 294,40
d) TRACTORS   
de menys de 16 CV 17,67 35,10
de 16 a 25 CV 27,77 55,15
de més de 25 CV 83,30 165,35
e) REMOLCS I SEMIREMOLCS   
de menys de 1000 Kg i 750 càrrega útil 17,67 35,10
de 1000 a 2999 Kg 27,77 55,15
de més de 2999 Kg 83,30 165,35
f) ALTRES VEHICLES   
Ciclomotors 4,42 8,80
Motocicletes fins 125 cc 4,42 8,80
Motocicletes de més de 125 fins 250 cc 7,57 15,05
Motocicletes de més de 250 fins 500cc 15,15 30,10
Motocicletes de més de 500 fins 1000 cc 30,29 60,15
Motocicletes de més de 1000 cc 60,58 120,25

• Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa del cementiri municipal.

* Els canvis a introduir a l’article 6 (Quota tributària) seran els següents: 
- Al final de l’apartat de “Concessions i renovacions” s’afegeix:

“Renovació concessió nínxol (50 anys): 344,09 €
Renovació concessió columbari (50 anys): 85,00 €”.

- Al final de l’apartat de “Expedició de títols i traspàs de titularitat” s’afegeix:
“Traspàs concessió (titular difunt, inclou expedició de títol: 12,40 €”.

- L’apartat de “Conservació anual” quedarà redactat de la següent manera:
Quota anual de conservació, per cada nínxol: 29,26 €
Quota anual de conservació, per cada columbari: 22,29 €
Quota anual de conservació, per panteó: 106,29 €”.

• Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per recollida i tractament 
d’escombraries.

* El nou redactat de l’article 6.3 (Base imposable i quota tributària) serà el següent: 
“3. La quota tributària resultant serà la següent:

Quota total anual (€)
Per habitatge, en zones urbanes 126,65
Per habitatge, en zona rústica   53,90
(...)
Tallers i fàbriques fins 150 m2.-rústica   56,85
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(...)
Tallers i fàbriques de més de 150 fins 400 m2.-rústica 114,99
(...)
Tallers i fàbriques de més de 150 fins 400 m2.-rústica 174,44
(...)”.

• Ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per aprofitament especial del 
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general.

* El nou redactat de l’article 2 (Fet imposable i supòsits de no subjecció) serà el 
següent: 

“1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a 
favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de 
subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del 
veïnat. 
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei 
de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el 
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular 
de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, i altres mitjans de comunicació que es prestin, total 
o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de 
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en 
el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la prestació dels serveis 
de subministraments d’interès general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols 
habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la 
taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos 
bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa regulada 
en aquesta ordenança. 
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats 
que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions electròniques, quan no 
siguin titulars de les instal·lacions”.

* El nou redactat de l’article 3 (Subjectes passius) serà el següent: 
“1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament 
que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com 
les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, i altres d’anàlogues, 
independentment del seu caràcter públic o privat. 
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses 
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos. 
També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació electrònica 
mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica quan siguin 
titulars de les mateixes.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les 
empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són titulars 
de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments.
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3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es 
preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la 
volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent”.

• Ordenança fiscal número 28, reguladora de la taxa per la utilització dels 
equipaments esportius municipals i serveis o activitats esportives.

* L’actual redactat de l’article 6 (Bonificacions sobre la taxa per les activitats esportives) 
passarà a ser l’apartat 1 de l’article, mentre que el redactat del nou apartat 2 serà el següent:

 “2. L’organització d'esdeveniments que es considerin d'interès per a la promoció del 
municipi podran gaudir d'una bonificació de fins al 100% de la taxa. Aquesta bonificació serà de 
caràcter pregat i correspondrà a la Junta de Govern Local la valoració de la seva oportunitat 
per al seu atorgament, previ informe preceptiu i no vinculant del Consell del Patronat d’Esports.
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP, conjuntament amb el text íntegre de les ordenances 
fiscals modificades, les quals entraran en vigor l’1 de gener de l’any 2016 i que seran vigents fins 
a la seva modificació o derogació.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler diu que a l’aprovació inicial ja es va explicar que les ordenances fiscal són 
la fórmula per nodrir els ingressos de l’Ajuntament. 
També va mostrar la predisposició de l’equip de govern de buscar unes ordenances el més 
representatives possible del que és l’Ajuntament perquè no fossin les ordenances d’un grup,  
sinó el més consensuades possible, tenint en compte que el que s’ha de trobar és un model el 
màxim compartit possible.
Va llançar la proposta perquè els grups presentessin el que consideressin oportú i agraeix al 
grup d’ERC les al·legacions presentades i al final la proposta que ara es porta a Ple és prou 
representativa d’aquesta voluntat de col·laboració, tant d’un grup com de recollir el màxim 
d’aportacions possibles per part de l’equip de govern, a fi d’aconseguir un model compartit al 
màxim.  
Continua dient que quan es va fer el càlcul del cost de la recollida de les escombraries, encara 
no s’havia obert el plec del concurs, motiu pel qual es va en base a les despeses anteriors i ara 
s’ha incorporat la reducció de costos prevista en aquest contracte i en comptes de fer-se 
l’increment previst inicialment, ara només serà d’un 2%, que serà un efecte positiu per a la gent 
de Llagostera. 
Pel que fa a l’IBI,  s’incorporen reduccions en l’àmbit social, a l’anterior legislatura ja s’havien 
incorporat alguns condicionants i ara es fa un pas més recollint la voluntat compartida de tots 
els grups de l’Ajuntament.
També s’introdueixen criteris de bonificació referits a la disposició d’habitatges per al lloguer 
social, que ja existia abans, però ara s’incrementa el percentatge.
Igualment s’incrementaran algunes bonificacions, relacionades amb criteris de renda, pel que fa 
a l’IBI. 
Vol reiterar l’agraïment a ERC pel treball fet, atès que les ordenances que s’aprovaran 
definitivament milloren les que es proposaven inicialment, perquè s’han fet amb un conjunt de 
visions i punts de vista.

El Sr. David Parron diu que no repetirà tot l’argumentari que ja varen fer a l’octubre perquè no 
tindria sentit, però el que no ha dit el Sr. Soler és que l’IBI passa del 0,59 al 0,60 per adequar-
ho a un error.
La majoria de les esmenes presentades per ERC les comparteixen, algunes ja han estat 
denegades per qüestions legals i,  pel que fa a les altres,  ja troben favorable que hi hagi un 
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augment de les bonificacions en temes socials, però el vot del seu grup continuarà sent el 
mateix que abans, o sigui, l’abstenció, perquè el criteri general de les ordenances és millorable. 

El Sr. Antoni Navarro diu que d’entrada vol agrair que s’hagin atès les al·legacions que varen 
presentar.
En el Ple ja varen plantejar el que es va presentar en forma d’al·legació. De cara a un futur 
seria molt millor que el que es diu en el Ple, si s’ha d’aprovar,  es tingués en compte en aquell 
mateix moment, cosa que no es va fer, motiu pel qual s’ha allargat i des de Secretaria i 
Intervenció s’ha hagut d’anar molt de pressa per qüestió de temps i agrairia que el debat que es 
fes en el Ple estalviés tot aquest procés de la presentació d’al·legacions.
En qualsevol cas, no pretén tapar l’agraïment perquè s’hagin contemplat les al·legacions.
Creu que aquestes al·legacions era important que es presentessin, perquè eren un mer exercici 
matemàtic, o sigui apujar una sèrie d’ordenances per equilibrar ingressos i despeses  i que 
calia un pas més endavant, aprofitant la rebaixa de l’IBI,  de tornar aquesta possibilitat de 
rebaixa al ciutadà, no en la seva totalitat, sinó atenent les seves necessitats socials. 
Això s’ha tingut en compte, i repeteix que el seu grup ho agraeix. 
A continuació,  explica una mica cap a on anava la proposta que varen presentar, que és la 
següent: 
-Les famílies nombroses que tenien un 10% i també s’arribava al 90%, s’ha incrementat com a 
mínim el 50%, però sempre atenent  criteris de renda i per part de l’equip de govern també s’ha 
estat molt escrupolós amb això. No pel sol fet de ser família nombrosa o jubilat s’ha de tenir la 
bonificació.   
-Les famílies amb pocs ingressos, del 15% al 25% o al 90%.
-El lloguer social ha passat del 25% al 75%. 
Això seria la part d’ajudes a les economies familiars.
Per altra banda, també tenien clar que s’havia d’incentivar la cultura mediambiental i les 
energies renovables i s’ha aprovat la bonificació del 50% els cinc primers anys i del 25% els 
cinc següents en energia solar. 
Hi ha hagut altres aspectes que no han estat possibles per qüestions legals, però voldria 
remarcar que a la Comissió Informativa ja es va arribar a l’acord i espera que ara es pugui 
reafirmar, que proposaven una bonificació per a pisos destinats als joves i un increment als 
grans tenidors o una bonificació a les explotacions agroecològiques. 
Aquests tres temes, no per voluntat política, sinó per qüestions legals no han pogut ser 
acceptades. 
Per tant, agraeix que s’hagin atès les al·legacions a les ordenances i pregunta si el compromís 
per tirar endavant aquests tres últims punts es manté i no només ho pregunta a l’equip de 
govern sinó a la resta de grups. 

El Sr. Ramon Soler respon al Sr. Parron i li agraeix el matís que li ha fet en el tema del % de 
l’IBI. 
A la Comissió Informativa ja varen dir que s’hauria de buscar la fórmula per poder obrir ajudes 
tant a joves com a les explotacions agroecològiques.

El Sr. David Parron diu que en Toni Navarro d’ERC no només ha preguntat per les 
explotacions agroecològiques i per als joves,  sinó també si s’estaria d’acord a  aplicar algun 
recàrrec o sanció a qui incompleixi la funció social en els habitatges, que legalment és possible 
i que la llei de l’Habitatge de Catalunya ho permet, només cal voluntat política per aplicar les 
sancions, d’acord amb la llei. El seu grup ja ho ha proposat vegades, però l’equip de govern 
sempre s’hi ha mostrat contrari.  

El Sr. Ramon Soler diu que faran complir la llei i l’aplicaran, però no es pot incrementar la 
quota de  l’IBI als grans tenedors. Un altra cosa és que els que no compleixin la funció social, 
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d’acord amb la Llei d’Habitatge, se’ls pugui aplicar una sanció, però que no ve per l’IBI sinó per 
altres vies i,  per tant, són temes diferents.

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

2.1.3. PRP2015/1670   Aprovar el pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 
2016.- Exp. núm. 2015/1507    

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

“Atès que, d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 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 (TRLHL), el Pressupost de l’Ajuntament de Llagostera conté la previsió de l’estat 
d’ingressos i de despeses de l’exercici 2016.
Atès que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost és la prevista a l’article 168.1 del 
TRLHL, que estableix el contingut dels pressupostos dels ens locals.
Atès que es compleix la regla de la despesa que preveu l’article 12 de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, perquè la despesa màxima computable a l’exercici 2016 no supera la taxa 
màxima de l’1,8% del PIB.
Atès que l’expedient inclou les Bases d’execució del Pressupost, que han d’acompanyar el 
Pressupost General, de conformitat amb l’article 165.1 del TRLHL, essent el seu contingut 
l’establert al Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol 
VI de la Llei 39/88 en matèria de Pressupostos.
Atès que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del Pressupost, segons 
allò que disposen els articles 22.2.e) i i) i 47.1 la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local.
Vist l’Informe d’Intervenció, de data 9 de desembre de 2015, relatiu als equilibris bàsics del 
pressupost i al compliment dels objectius que estableix la Llei orgànica d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist l’informe de secretaria, de data 9 de desembre de 2015, sobre el procediment a seguir per 
a l'aprovació del pressupost, donant compliment a allò que disposa l’article 168.4 del TRLHL.
Ateses les següents determinacions normatives: Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, modificada per la Llei orgànica 4/2012 i per la Llei 
orgànica 9/2013; Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), modificat per la Llei estatal 8/2013; Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals; Reial decret llei 10/2015, d’11 
de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el 
pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a 
l’economia; Ordre HAP/2105/2012, d'1 octubre, per la que es desenvolupa les obligacions de 
subministrament d'informació previstes a la LO 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera (modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre); Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals (modificada per l’Ordre HAP/419/2014); Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local; Llei estatal 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; Llei estatal 48/2015, de 29 d’octubre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016; Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, de bases del 
règim local (LRBRL), modificada per la Llei estatal 27/2013 (LRSAL); 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; 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
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contractes del sector públic; Llei estatal 58/2003, de 17 de desembre, general tributària; Llei 
estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals; Llei estatal 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; i resta de normativa 
sectorial aplicable a les entitats locals.  
S’acorda: 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Llagostera per a l’any 
2016 amb els següents estats d’ingressos i despeses:

Pressupost propi de la Corporació

INGRESSOS DESPESES
CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT

1 Impostos directes 3.140.000,00 1 Despeses de personal 2.654.405,00
2 Impostos indirectes 35.000,00 2 Despeses béns corrents 

i serveis
3.025.035,00

3 Taxes i altres impostos 1.491.850,00 3 Despeses financeres 34.500,00
4 Transferències corrents 2.240.350,00 4 Transferències corrents 676.215,00
5 Ingressos patrimonials 196.850,00 6 Inversions reals 879.275,00
6 Alienació inversions 35.000,00 7 Transferències capital 50.620,00
7 Transferències capital 181.000,00 8 Actius financers 0,00
8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 300.000,00
9 Passius financers 300.000,00  TOTAL DESPESES 7.620.050,00
 TOTAL INGRESSOS 7.620.050,00

Pressupost del Patronat Municipal de la Residència Josep Baulida

INGRESSOS DESPESES
CAPITOL CONCEPTE RESIDÈNCIA CAPITOL CONCEPTE RESIDÈNCIA

1 Impostos directes 0,00 1 Despeses de personal 910.800,00
2 Impostos indirectes 0,00 2 Despeses béns corrents 

i serveis
270.200,00

3 Taxes i altres impostos 648.755,00 3 Despeses financeres 1.500,00
4 Transferències corrents 532.000,00 4 Transferències corrents 0,00
5 Ingressos patrimonials 1.745,00 6 Inversions reals 0,00
6 Alienació inversions 0,00 7 Transferències capital 0,00
7 Transferències capital 0,00 8 Actius financers 0,00
8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0.00
9 Passius financers 0,00  TOTAL DESPESES 1.182.500,00

TOTAL INGRESSOS 1.182.500,00
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Pressupost del Patronat Municipal d’Esports

INGRESSOS
DESPESES

CAPITOL CONCEPTE ESPORTS CAPITOL CONCEPTE ESPORTS

1 Impostos directes 0,00 1 Despeses de personal 147.550,00
2 Impostos indirectes 0,00 2 Despeses béns corrents 

i serveis
62.525,00

3 Taxes i altres impostos 119.115,00 3 Despeses financeres 700,00
4 Transferències corrents 200.000,00 4 Transferències corrents 113.390,00
5 Ingressos patrimonials 5.050,00 6 Inversions reals 0,00
6 Alienació inversions 0,00 7 Transferències capital 0,00
7 Transferències capital 0,00 8 Actius financers 0,00
8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0.00
9 Passius financers 0,00  TOTAL DESPESES 324.165,00
 TOTAL INGRESSOS 324.165,00

PRESSUPOST CONSOLIDAT

INGRESSOS

CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT RESIDENCIA ESPORTS CONSOLIDACIÓ TOTAL

1 Impostos directes 3.140.000,00 0,00 0,00 0,00 3.140.000,00

2 Impostos indirectes 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

3 Taxes i altres impostos 1.491.850,00 648.755,00 119.115,00 0,00 2.259.720,00

4 Transferències corrents 2.240.350,00 532.000,00 200.000,00 232.000,00 2.740.350,00

5 Ingressos patrimonials 196.850,00 1.745,00 5.050,00 0,00 203.645,00

6 Alienació inversions 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

7 Transferències capital 181.000,00 0,00 0,00 0,00 181.000,00

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Passius financers 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

 TOTAL INGRESSOS 7.620.050,00 1.182.500,00 324.165,00 232.000,00 8.894.715,00
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DESPESES
CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT RESIDENCIA ESPORTS CONSOLIDACIÓ TOTAL

1 Despeses de personal 2.654.405,00 910.800,00 147.550,00 0,00 3.712.755,00

2 Despeses béns corrents i 
serveis

3.025.035,00 270.200,00 62.525,00 0,00 3.357.760,00

3 Despeses financeres 34.500,00 1.500,00 700,00 0,00 36.700,00

4 Transferències corrents 676.215,00 0,00 113.390,00 232.000,00 557.605,00

6 Inversions reals 879.275,00 0,00 0,00 0,00 879.275,00

7 Transferències capital 50.620,00 0,00 0,00 0,00 50.620,00

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Passius financers 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

 TOTAL DESPESES 7.620.050,00 1.182.500,00 324.165,00 232.000,00 8.894.715,00

Segon.- Aprovar les Bases d’execució que acompanyen el Pressupost, segons la redacció 
donada.

Tercer.- Aprovar la plantilla de Personal de l’Ajuntament i dels seus dos Organismes 
Autònoms, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i 
publicar-la al BOP i al DOGC segons els quadres següents:

a. PLANTILLA  AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

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

accidental
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
TAG A1 22 1 1 interí

Subescala administrativa C1 16 5
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Classe: POLICIA LOCAL
         Sergent C1 14 1
         Caporal C2 14 1
         Agent C2 12 15 5 5 ocupades 

interinament
totals 25 7
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B. PERSONAL LABORAL

D'ACTIVITAT CONTINUADA
Denominació Grup Nivell Places Vacants Observacions
Tècnics superiors A1 22 4 1
Tècnics mitjans A2 18 7
Tècnics auxiliars biblioteca C1 14 2
Tècnics espec. llar d’infants C1 14 7
Inspectora d’obres C1 14 1
Administratius C1 14 4
Auxiliars administratius C2 12 3 1 plaça reserva minusvàlid 

Subalterns E 10 3
Encarregats i personal qualificat C2 12 3 2 places dedicació 50%

Personal d’oficis no qualificat E 12 9 4 1 plaça reserva minusvàlid –
4 ocupades interinament

totals 43 5

D’ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA 
Tècnica medi ambient C1 14 1 obra o servei

Tècnics espec. llar infants C1 14 5 Curs escolar

Personal adscrit a Pla de Barris
Coordinadora i tècnica promoció 
econòmica

A2 20 1 Obra o servei

Aux. Administrativa C2 12 1 Obra o servei

Educadora ambiental C2 12 1 Obra o servei

Tècnica polítiques migratòries A2 18 1 Obra o servei

totals 10

b. PLANTILLA  DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 

PERSONAL LABORAL
D’ACTIVITAT CONTINUADA
Denominació Grup Nivell Places Vacants Observacions
Monitors esportius C1 14 1
Administratiu C1 14 1
Conserges E 10 2 1
Netejadora E 10 1 1 Temps parcial

totals 5 2
D’ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA
Conserge festius E 10 1 Caps de setmana
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c. PLANTILLA  DEL PATRONAT MUNICIPAL RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA 

PERSONAL LABORAL
D’ACTIVITAT CONTINUADA

Denominació Grup Nivell Places Vacants interins Observacions
Direcció       
directora C1 16 1 1  promoció  interna
directora C2 16 1   a extingir
administrativa C1 14 1   temps parcial – 20 h/setm.
ordenança E 10 1    
Tècnics especialistes       
fisioterapeuta A2 18 1  1 1  
infermer/a A2 18 2 1 1  
terapeuta ocupacional A2 18 1 1  1  temps parcial – 12 h/setm.
treballador social A2 18 1 1 1  
educador/a social A2 18 1 1            1  temps parcial – 10 h/setm.
Cuineres       
cuineres E 12 4    
Auxiliars de geriatria       
auxiliars de geriatria E 12 17 4 4  
auxiliars de geriatria nocturn E 12 4    
Personal de neteja       
bugadera E 12 2 1 1  
netejadores E 10 3    
totals 40
D'ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA
Auxiliar de geriatria E 12 1 festius

Quart.- Aprovar la relació de llocs de treball que figura a l’expedient administratiu i publicar-la al 
BOP i al DOGC.
Cinquè.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant 
el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
Sisè.- Fer constar que l’aprovació inicial del Pressupost general es considerarà definitiva si no 
es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en 
l’exercici al qual es refereix. 
Setè.- Trametre còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a través del 
Departament de Governació i Administracions Públiques.”

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que explicarà el pressupost municipal per a l’any 
2016. 
D’entrada agraeix la feina feta pels tècnics municipals i pels regidors de l’oposició que aquests 
últims dies s’han creuat dades i informacions.
El pressupost consolidat suma un total de 8.894.715,00 d’euros.
Com cada any es centrarà en el pressupost de la Corporació perquè la resta ja estan debatuts 
en els seus àmbits corresponents.
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El del Patronat Municipal d’Esports puja a 324.165 euros, dels quals 200.000 són 
transferències corrents de l’Ajuntament,  el del Patronat de la Residència Josep Baulida puja a 
1.182.500 euros i el de l’Ajuntament a 7.620.050 euros.
Respecte el pressupost de l’any passat representa un increment del 8,6%.
Aquest pressupost incrementa les inversions en el seu tram inicial. L’any passat la inversió més 
important no estava en el pressupost inicial, sinó que es va fer per modificació de crèdit i és la 
tercera fase de les obres de la Casa de les Viudes i l’execució pràctica d’aquesta inversió es 
tindrà el 2016. Aquest és un exemple que no estava en el pressupost inicial, però en canvi 
s’executarà aquest any.
Se centrarà més en el pressupost ordinari,  que és on realment hi ha la clau de volta de 
l’Ajuntament.
Si es té en compte això, del total del pressupost, el 75% correspon a personal i serveis, les 
despeses de personal, aquest any pugen a 2.654.000 euros i els serveis 3.000.000 d’euros, 
inversions 879.000 euros i transferències de capital 50.000 euros i uns passius financers per 
valor de 300.000 euros. 
Pel que fa a la despesa ordinària, voldria destacar que hi ha un increment important en el 
capítol de serveis a les persones. 
S’ha permès fer una aproximació al que són els serveis a les persones, que no només és una 
atenció assistencial sinó una atenció en el seu conjunt, per tant, tant important és donar ajudes 
a la gent que no hi arriba, com donar-los formació, atenció o ajudar-los a trobar feina perquè 
se’n puguin sortir per ells mateixos.
Hi ha el Pla de Barris que ens ve acompanyant durant anys, però el seu pes ja es va reduint 
perquè ja s’està acabant, malgrat que s’ha demanat una pròrroga que permetrà tenir Pla de 
Barris tota aquesta legislatura.
S’han de prendre mesures per anar incorporant dins el pressupost municipal l’atenció a les 
persones que ara ve donada pel Pla, perquè si no hi haurà problemes. 
L’any passat el Pla en el pressupost tenia un total de 210.900 euros i aquest any 150.000 
euros, per tant, s’ha reduït un 28% l’aportació. Està parlant de despesa, no d’inversions. 
Aquest pressupost amb el Pla de Barris i els serveis a les persones, incorpora personal de 
Serveis Socials, Promoció Econòmica, d’Educació i tots els serveis afegits puja a 1.033.000 
euros, que s’incrementa en relació a l’any passat en 38.550 euros, és a dir un 3,73%. 
L’ordinari d’aquest pressupost s’incrementa un 2%, per tant, d’entrada ja s’està molt per sobre 
de l’increment pressupostari.                               
Si no es té en compte el pes del Pla de Barris, l’esforç fet d’incorporar projectes que abans eren 
en aquest Pla a l’estructura del pressupost, resulta que l’increment és del 12%. 
Una prioritat de l’equip de govern és el tema ajudes, les beques s’han incrementat. Fins ara 
sortien d’atencions directes i ara ja estaran estructurades dintre d’una partida concreta.  
Una altra prioritat és l’atenció al foment de l’ocupació i la creació de llocs de treball.
En els projectes finançats pel SOC, aquest any s’incrementen un 373%, que són projectes 
consolidats per crear feina. 
I voldria destacar la importància de l’insertor laboral, que és una persona que durant un any es 
dedicarà a potenciar la borsa de treball, amb assessorament directe a la gent que busca feina.
Fins ara ja es feia amb personal propi, però que no és especialista en inserció laboral, sinó que 
són administratius o tècnics de promoció econòmica, tot i que hi treballin de forma molt activa. 
I tot això a un cost zero, subvencionat pel SOC.        
Una altra partida que d’entrada podria semblar molt modesta,  és la destinada al foment de 
l’autoocupació, que s’hi destinen 8.000 euros i pot permetre ocupar fins a 25 persones, pagant-
los el cost dels autònoms durant mig any. Creu que és important ajudar la gent que té empenta.
Pel que fa a joventut, cal destacar que es fa una aposta important pel dinamitzador juvenil que 
dóna suport directe amb tasques d’acompanyament.
En Serveis Socials també s’incrementen les  aportacions en un 15,21%.
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Una de les coses d’aquest any que també afecta el pressupost, és l’increment salarial, que feia 
cinc anys que no n’hi havia. Els Pressupostos Generals de l’Estat preveuen un increment de 
l’1% i també es retorna una part d’una paga extra.
Això l’any que ve no hi serà i potser hi haurà més marge per fer altres actuacions.     
El 75% del pressupost ja ve donat, principalment pel capítol 1, que és més d’una tercera part 
dels costos de l’Ajuntament.
Ha intentat fer una explicació del que es vol en aquest pressupost, entrar a nivell de partides és 
complicat i demana als grups de l’oposició també  plantejar-ho a grans trets perquè la gent que 
escolta el Ple se’ls farà difícil d’entendre-ho. 

El Sr. David Parron manifesta que creu que entrar en els detalls és important.
Aquests pressupostos són força continuistes, no porten cap cosa nova en relació a l’any 
passat, per la qual cosa el seu discurs serà molt semblant.
Voldria fer un parell de consideracions prèvies, una és la crítica de com s’ha portat el procés 
del taller participatiu per a l’elaboració dels pressupostos. L’any passat ja es varen queixar que 
només s’havia fet una reunió, com aquest any,  i al seu parer caldria fer-ne més per barris, per 
sectors...de manera que hi pugui participar més gent.
Tant l’any passat com aquest hi ha participat una vintena de persones, que no és per estar 
orgullós d’un procés participatiu.
A diferència de l’any passat, els que hi han participat aquest any han conegut  quina partida es 
destinava al pressupost participatiu, que són 40.000 euros, i creu que no se n’ha d’estar gaire 
orgullós perquè només representa un 0,5% del pressupost,  això sí, serveix per fer propaganda 
en els diaris de com és d’obert i bo aquest Ajuntament.
Encara hi ha pendent de valoració una colla de propostes,  més les que s’aportin via web,  i es 
veurà quines són les que definitivament s’incorporaran al pressupost i quines no. 
Una altra cosa que vol esmenar una vegada més és el deute que té la Generalitat amb 
l’Ajuntament, això fa que l’Ajuntament (d’1.5 milions d’euros aproximadament), i això fa que 
l’Ajuntament hagi previst fer un crèdit de 300.000 euros, i anteriorment se’n va concertar un 
altre de 600.000 euros, creu recordar perquè ho diu de memòria. 
De la plantilla de personal hi ha una cosa que és destacada,  sortosament: 
El que hi havia l’any passat de crear una plaça de sotsinspector, ara ja ha caigut. I diu 
sortosament, perquè seriosament pensen que Llagostera ja està bé com està i que no fan falta 
més caps ni més policies. 
Quan l’any passat se’ls va justificar la necessitat de la figura del sotsinspector, personalment va 
pecar d’ingenu, no va mirar el que deia la llei i es va fiar del que deien els seus adversaris 
polítics. Però ara en veure que ha desaparegut aquesta plaça, es pregunta el perquè i ha anat 
a veure el que constava a la memòria que deia “a la plantilla de la Policia Local es crea una 
plaça de sots-inspector. En aquests moments l’Ajuntament de Llagostera forma part de les 24 
poblacions de les 36 de les comarques gironines que disposen de Policia Local que no 
compleixen la llei, en tenir un cap de l’escala intermèdia”. 
El problema és que hi havia un cap de la Policia que era de l’escala intermèdia. 
I  la Llei de Policies Locals, quan parla dels caps de Policia, diu que el cap del cos ha de 
pertànyer, com a mínim,  a l’escala executiva.  Aquí ja està bé perquè el sergent forma part de 
l’escala intermèdia.
L’article 24 de la Llei de Policia diu que la intermèdia comprèn les categories de sergent i sots-
inspector, és a dir, amb la modificació que es pretenia fer de crear aquesta nova plaça, no 
s’hagués fet cas a la llei. 
L’escala executiva comprèn la categoria d’inspector.
I més endavant també diu que la categoria d’inspector s’obté per concurs oposició lliure, en 
comparació amb la de sots-inspector, que es fa per promoció interna.
Per tant, si es volgués tenir un cap de Policia de forma legal, s’hauria de convocar una plaça 
per concurs oposició lliure.
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Només vol destacar això per demostrar que l’any passat se’ls va prendre el pèl, abusant de la 
seva bona fe.  
Ara entra al capítol d’Alcaldia, que bona part del seu augment es justifica perquè augmenten en 
un 1% les retribucions dels treballadors, no hi tenen res a dir i encara faltaria el 4% per ajustar-
se a la rebaixa de sous del 5% aplicada fa uns anys.
Quan mira les despeses, veu que les retribucions bàsiques de la Policia pugen un 12% sense 
incrementar la plantilla i que les retribucions del personal laboral d’Urbanisme pugen un 15%, 
cosa que no entenen. 
A la Policia,  reiteradament, es passen unes hores extres del sergent, cap de la Policia. L’any 
2012 es va aprovar un complement específic de 600 euros per evitar aquestes hores extres i tal 
com diu el Decret d’Alcaldia 6/2012 “s’aprova assignar al sergent de la Policia Local un 
complement de productivitat per retribuir la flexibilitat horària i major dedicació del lloc de treball 
i que implica la disponibilitat immediata per atendre qualsevol necessitat del servei de seguretat 
ciutadana i és incompatible amb la percepció d’hores extraordinàries tret d’algun cas 
excepcional “ i aquí és on rau la trampa, què és un cas excepcional?.
Els fets excepcionals són la Festa Major, la Festa de Sant Cristòfol, les Eleccions al Parlament, 
la Fira del Bolet....tot això són fets excepcionals. 
I des d’Alcaldia en comptes de dir que s’estan passant hores que no es poden acceptar perquè 
no són excepcionals, en el pressupost per al 2016 es vol aprovar que el complement passi de 
600 a 700 euros, és a dir,  es premia que es prengui el pèl. 
El conveni col.lectiu  diu que no es poden fer més de 80 hores extraordinàries a l’any, tret que 
no sigui per un tema excepcional i resulta que hi ha algun treballador que en fa més de 240 i no 
és res excepcional perquè les fa cada mes a Esports i ni tan sols s’imputen aquí. 
Demana que aquestes hores que ja han quedat consolidades, se solucioni d’alguna manera. 
Continuant amb la partida d’Alcaldia,  no saben què és el sistema interactiu d’alcaldes que 
costa 4.500 euros.
Pel que fa a Urbanisme, es parla de la urbanització del carrer Indústria,  que es farà per 
cooperació,  i pregunta si  inclou la urbanització del SUD-10, del sector Procap o només serà 
l’esmentat carrer. Reiteradament ho han reclamat.
Fa poc s’ha obert la licitació del contracte de l’arquitecte per 59.000 euros, un altre any creuen 
que és excessiu.
A Cultura i Festes no saben què és la partida “contracte de serveis de Cultura”, que s’hi 
destinen 30.000 euros.
S’alegren que hi hagi un augment del 7% de les subvencions a les entitats, encara que creu 
que s’ha de posar fil a l’agulla i prendre un posicionament polític per saber quines han de ser 
les quanties i fer-ne un barem,  atès que no totes les entitats són iguals.
En relació a la reparació de la màquina de la neteja viària, ja varen comentar el mes passat que 
la despesa  fins aleshores era molt superior a la destinada inicialment. 
L’any 2014 hi havia consignats 18.000 euros i la despesa en reparacions va ser de 32.000 
euros, aquest 2015 hi havia consignats 9.000 euros i ja se n’han gastat 21.000 euros.
L’any 2015 estava previst fer el rènting de la màquina de la neteja viària, consignant-s’hi  
15.500 euros  i  ara se n’hi consignen 43.000 euros i demana el perquè d’aquesta diferència. 
En relació al lloguer dels llums de Nadal, quan es va aprovar el pressupost per al 2015  ja es 
varen queixar que els 12.000 euros que s’hi destinaven eren innecessaris i massa quantiosos i 
encara més endavant es va fer una modificació de crèdit i s’hi varen afegir 15.000 euros més, o 
sigui que es va passar a 27.000 euros i pensen que és una autèntica bestiesa.
Amb les millores de l’enllumenat,  ja estan completament d’acord que es facin perquè 
repercuteixen en una reducció de les emissions de CO2 i d’altres tipus de contaminació, encara 
que al final tot això no acaba reduint la factura. 
Pel que fa al servei de jardineria, hi ha prevista una partida de 56.000 euros. L’empresa que va 
guanyar el concurs ho farà  per 36.000 euros, per tant, aquesta partida es podrà reduir. 
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El que no han vist és el servei de suport a la neteja viària, que és el contracte de la neteja de la 
tarda, demana si és perquè ja no es farà. 
Medi Ambient: malauradament les campanyes de difusió de gestió de residus cauen i no els 
sorprèn perquè l’any 2015 hi havia pressupostats 1.020 euros i se n’han gastat 0, encara que 
creu que no és la millor política, quan l’Agència Catalana de Residus diu que Llagostera està 
en un nivell molt baix pel que fa a la recollida selectiva i potser fora bo invertir-hi.   
Foment de l’ús de la bicicleta: Està contemplat en el PAES i no ha vist que aparegui enlloc, ni 
en el capítol de Medi Ambient ni en el del Pla de Barris, creu que seria bo que s’hi treballés.
Esports: No estan d’acord que es gastin 60.500 euros per recondicionar la piscina de La 
Canyera, encara que hi hagi una subvenció de 40.000 euros, pensen que no és prioritari i que 
aquests diners es podrien destinar,  per exemple,  a condicionar la zona verda que hi ha entre 
el carrer Maiena i el carrer Gregal, zona que està molt deixada.
De la zona esportiva de La Canyera s’hauria de fer un estudi global del que es vol  en aquesta 
àrea.

El Sr. Antoni Navarro diu que de cara a altres pressupostos, fa una petició en el sentit que no 
es faci tant i tant just de temps, ja que pràcticament han tingut la documentació completa 
aquest dilluns. 
Atès que el pressupost no és un fet excepcional, demana que s’hi comenci a treballar abans 
perquè l’oposició pugui fer la feina amb prou temps per poder fer preguntes i que es puguin 
respondre. I no només pels grups de l’oposició,  sinó també pel procés participatiu,  que encara 
no està acabat i ja s’està aprovant el pressupost. 
El dia que varen participar en aquest procés varen entendre que hi havia el compromís de 
destinar una partida de 40.000 euros a fer front a les possibles peticions que fessin els 
ciutadans i ara no apareix per enlloc.
I ja passa a entrar en el pressupost: Ingressos són els que són, però hi ha l’incompliment de  la 
Generalitat que no ha pagat el Fons de Cooperació Local,  que són 1974.473 euros, el Pla de 
Barris 156.800 euros o el PUOSC que puja a 62.600 euros.
També hi ha impagaments per part de la Diputació i tot això fa que la liquiditat de l’Ajuntament 
vagi molt malament i llavors el SOC soluciona determinats problemes perquè,  com que no es 
pot contractar més gent....., però seria molt millor tenir els diners.
Del SOC hi ha la persona que s’encarrega de la inserció laboral i dels 71.000 pressupostats 
també hi entra el dinamitzador juvenil,  un auxiliar de Serveis Socials i un informador turístic, 
encara que s’havia demanat un agent cívic ambiental, que per temes d’escombraries seria molt 
important, un auxiliar de geriatria i un peó de la brigada,  que han estat denegats.   
És trist que ens deguin els diners i llavors hagin de tutelar l’Ajuntament amb quin personal es 
necessita.
Vol constatar que una baixa dels ingressos ha estat per la deficient recollida d’escombraries, 
que s’han retornat menys diners. 
Pregunta si l’annex de beneficis fiscals no contempla els canvis de les ordenances fiscals i 
espera que es modifiqui. 
Despeses: Hi ha una sèrie de despeses que no estan contemplades i que són prioritàries. 
Hi ha un contracte de manteniment de la calefacció i dels gas de l’escola Lacustària, que s’ha 
reclamat i no s’ha fet i en el pressupost no l’han sabut trobar. 
En els sous dels regidors, la diferència entre el que s’ha liquidat de la legislatura passada i de 
l’actual és de 2.000 euros anuals com a molt i al final de la legislatura costaran més els actuals 
càrrecs electes que els anteriors, amb una distribució completament diferent.
Llums de Nadal: coincideixen amb tot el que ha dit el Sr. Parron. Els 27.000 euros corresponen 
a dues anualitats i ara sembla que es gastarà el mateix, per tant, creu que hauria estat més bé 
planificar-ho diferent i comprar-los. Si no està equivocat,  els llums llogats costen cap a 25.000 
euros i amb les dues anualitats pagades de lloguer ja es tindria cobert. 
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Neteja viària: Ja deien que la neteja de les tardes,  i més si es feia des d’una altra empresa,  
era poc sostenible econòmicament i ara no està pressupostada. Pregunta per què s’ha tret.
Despesa de Can Caciques: Tant la museïtzació com les activitats de Cultura, consideren que 
són excessives tenint en compte la situació actual de l’economia de l’Ajuntament i de 
l’economia en general.
Una de les propostes que anava en el programa del seu grup és el mercat de segona mà i 
potser hauria estat bé contemplar en el pressupost alguna actuació en aquest sentit. 
Una altra cosa que han comentat amb la regidora de Serveis Socials i afecta el tema de les 
escoles són les subvencions, que han passat de 40.000 euros a 20.000 euros. 
En el darrer Consell Escolar Municipal es va dir que baixaria perquè s’incrementarien les 
atencions directes.
La seva sorpresa ha estat que no només no han pujat les atencions directes, sinó que han 
disminuït en 20 euros. Parlant amb la regidora ha dit que es resoldria amb modificacions de 
crèdit. El pressupost és la mostra a la població i a la resta de regidors de quina és la voluntat 
de l’equip de govern. 
No hi ha cap subvenció a l’AFA de l’IES, ni a l’AFA del Carrilet, la del Lacustària passa de 
10.000 a 5.000 euros, la del Puig de les Cadiretes també baixa.
Tema de subvencions a entitats: Pensen que estan descompensades. El regidor de Cultura a 
l’anterior Ple va dir que des de fa 30 o 40 anys es fa servir el mateix barem i demanen quin és 
el barem que Festival’era rebi 4.000 euros, que és la mateixa quantitat que es dóna al Butlletí, 
a la Colla Gegantera. El G.E. Bell Matí,  que col·labora amb moltes activitats,  només té 2.500 
euros, la Creu Roja 4.750 euros, que de fet no és subvenció sinó serveis que presta. El Casino 
té 6.000 euros.
Li agradaria, saber ara que s’aprova el pressupost, que és el que justifica aquestes 
subvencions. 
Pel que fa a les inversions: El sistema interactiu d’Alcaldes, si no ho ha entès malament,  és 
una pantalla que substituirà les fotos dels alcaldes i creu que gastar 4.000 euros en això no és 
que sigui un bon sistema, fins i tot, potser amb un ordinador de la deixalleria i un programet n’hi 
hauria prou.  
A la Comissió Informativa ja varen dir que la xarxa de sanejament caldria retocar-la i posa com 
a exemple el rec paral·lel a la caserna de la Guardia Civil o el que varen comentar al regidor Sr. 
Miquel, sobre una reclamació de l’ACA  que les aigües plujanes van a la depuradora.
Un altre tema que ERC porta temps reclamant són l’ascensor de la Casa de les Viudes que al 
final ja s’ha fet i també el de l’Ajuntament, que el ciutadà té dret a poder-hi accedir i considera 
que seria bo posar fil a l’agulla.
El parc tancat per a gossos,  que ja fa temps s’havia promès, tampoc es contempla.

El Sr. Ramon Soler diu que és evident que és un pressupost continuista. La gent de 
Llagostera els ha tornat a renovar la confiança en aquestes eleccions i els que han valorat, per 
tant, no s’hauria de veure com una cosa negativa.
Sobre el procés participatiu,  ha de dir que tot és millorable però és el mateix que es va fer l’any 
passat aplicant-hi algunes novetats. No és cert que només hi haguessin vint persones, que sí 
que hi eren presencialment,  però telemàticament s’han presentat 49 aportacions prèvies a 
aquest taller,  que són les que es varen debatre.
Costa que la gent vingui, per això també s’ha fet perquè la gent pugui treballar-ho des de casa.
Aquestes aportacions,  al taller es varen validar, es varen explicar i es varen fer grups de 
discussió, que al final en varen sortir unes setze conclusions, que varen ser votades.
Algunes d’aquestes propostes no són valorables econòmicament, en el sentit que són 
propostes de millora de gestió o d’orientació de determinades polítiques, per tant, fins que no 
es defineixi què es farà no s’hi pot destinar cap partida exacta. 
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En el procés d’elaboració del pressupost ja s’han tingut en compte algunes d’aquestes 
aportacions i fins i tot d’aquests 40.000 euros, una part ja s’ha incorporat a alguna proposta 
d’inversió o també de despesa.
En resposta a una petició del Sr. Navarro, sí que s’han incorporat als ingressos les previsions 
de bonificacions i val a dir que el gruix d’ingressos sí que està actualitzat amb les previsions de 
les ordenances, tenint en compte que aquestes bonificacions amb criteri de renda no es pot 
saber quines seran exactament i en el fons el que s’està fent és una previsió. 
Hores extres: l’Ajuntament té un problema i és que amb la Llei de Pressupostos no permet 
contractar més personal i s’està lligat de peus i mans i acaba afectant que s’ha de buscar la 
millora de complementar determinades contractacions per via externa i això explica que els 
serveis de Cultura ampliïn la jornada per cobrir unes baixes de maternitat i les necessitats que 
està generant el funcionament de Can Caciques. 
A Can Caciques,  aquest any hi ha hagut prop de 3.000 visitants, per tant és un element que 
dinamitza i dóna a conèixer el poble i al final tota la despesa pot ser discutible en algun 
moment, però confia en la feina dels seus companys de totes les àrees i si es prioritzen 
determinades actuacions és perquè consideren que són les millors. 
L’execució del pressupost dirà si han estat més encertades o no.
Evidentment tot és millorable, però com ha dit abans, no es pot entrar a discutir partida per 
partida i si hi hagut alguna mancança o alguna partida poc dotada ja es complementarà per la 
via de la modificació de crèdit i ningú quedarà desatès. 
Subvencions: Es donen en funció de les activitats que fan,  que cada any canvien i al final 
tothom ha de justificar les despeses que tenen. 
Comparar actuacions de promoció del municipi, respecte actuacions del dia a dia, és un pèl 
injust. 
Comparar la Fira del Bolet amb altres activitats, és molt difícil de valorar, perquè s’està creant 
nom igual que es pot fer en campanyes de publicitat, gastronòmiques o festivals de música. 
És una fórmula perquè Llagostera sigui coneguda per altres elements que li donen valor i en tot 
cas, si es demostra que amb el temps no funciona, es canviarà. 
SOC Dinamitzador Juvenil: és correcte tal i com està, l’altra meitat d’any l’assumeix 
l’Ajuntament.
El SOC es cobra puntualment ja que ve de fons socials europeus.
La Generalitat estaria encantada de poder pagar puntualment i no cal insistir que hi ha un 
problema de finançament important, que qui rep és l’Ajuntament de Llagostera, com tots els 
ajuntaments i que no és ningú per anar a treure les castanyes del foc. Que el deute s’ha 
reclamat reiteradíssimament i es continuarà fent.
Sortosament i que duri, el nivell d’endeutament de Llagostera està molt per sota del que tenen 
altres poblacions i la voluntat és de mantenir-se així. 
L’operació de finançament que es va fer va ser per reduir el cost financer. Es donava la 
paradoxa que l’incompliment en el cobrament de subvencions feia que es tirés de pòlisses 
d’una forma recurrent i en fer un préstec el cost financer s’ha reduït a la meitat.
Recollida d’escombraries: el nou contracte ja aposta per una millora dels serveis i s’ha de donar 
un marge de confiança perquè es traslladi en la gestió per un costat i a la reducció de costos 
per un altre i recorda que a les ordenances fiscals ja s’hi ha  aplicat aquesta reducció. 
Llums de Nadal: No es tenen 120.000 euros per fer-les amb pedals com a Barcelona. Però no 
cal enganyar-se que són un motiu de dinamitzador comercial important i la Unió de Botiguers 
en la reunió de participació, una de les coses que reclamava era que s’incentivés la 
il·luminació, la música al carrer, millora d’aparadors i tot això acaba amb una major depesa de 
llum, però si activa el comerç també té un retorn amb la potenciació del comerç del municipi i és 
un fet evident que ha millorat substancialment la il·luminació nadalenca.
La voluntat d’aquest pressupost és donar atenció a les persones, prioritzant la despesa social 
respecte les inversions i això fa que es doni continuïtat  a projectes que ja hi havia, que per 
altra banda, tampoc ha sentit massa crítiques a tasques que es porten a terme. 
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El Sr. David Parron aclareix que vint persones varen assistir presencialment al taller de 
participació del pressupost. 
De la resta d’aportacions no pot dir res,  perquè no hi havia res a l’expedient. 
Pel que fa als llums de Nadal, segur que la gent n’està encantada perquè el poble fa molt de 
goig, el problema és si és una despesa prioritària o no. En altres municipis es fa una mena de 
co-pagament, entre els botiguers o les persones que en surten beneficiades, però no ho 
assumeix tot l’Ajuntament, atès que suposa una despesa molt elevada i innecessària. 
Deia el Sr. Soler que la partida d’Acció Social s’havia incrementat un 15,21%. És cert que s’ha 
incrementat aquest 15%, el que passa és que aquest augment ve perquè la partida d’Acollida 
que abans estava al Pla de Barris ara s’ha incorporat a Acció Social i d’altra banda les ajudes a 
llars d’infants passen de 15.000 a 30.000 euros, però aquests ajuts no s’han doblat, sinó que 
els 15.000 euros que es preveuen són pels compromisos que ja s’han pres pels ajuts del 2015.
A aquests ajuts hi havia accedit més gent de la que s’esperava inicialment i es va dir que no 
calia fer una modificació de crèdit perquè,  com que el curs estava partit per any natural,  es 
deixava la partida inicial del 2015 com estava i se suplementaria la del 2016, que és el que 
s’està fent.
Però la partida del 2016 no varia, es queda amb la previsió inicial dels 15.000 euros.
Sobre les atencions directes, s’augmenten 1.000 euros respecte l’any passat i s’inclouen 
subvencions per material i excursions, tal com s’havia parlat en el Consell Escolar i a més les 
subvencions a esports, per tant, hi ha noves partides i es mostra preocupat per si hi haurà prou 
consignació. 
La despesa dels horts socials continuen pensant que es escandalosa.
Pel que fa a les subvencions a entitats,  considera que no s’han de tractar  totes igual.
Per exemple l’entitat Festival’Era no és sense ànim de lucre, sinó que fa pagar els  concerts i,  
per tant, ja rep ingressos.
Pel que fa a comunicació i promoció local, pel desenvolupament del PDL hi ha previstos 18.000 
euros i  pregunta com està la redacció d’un estudi socioeconòmic de Llagostera que ja s’havia 
demanat una pròrroga de tres mesos a la Diputació.
Tampoc estan d’acord a tenir 42.000 euros destinats al servei de premsa. Pensen que és 
excessiu. 
Pel que fa al Pla de Barris,  s’està pendent de la pròrroga demanada. D’acord amb les 
previsions d’aquesta segona pròrroga, hi havia previstos 260.000 euros per al 2016 i  aquest  
pressupost es preveu una despesa total de 150.000 euros, (un  58% del que hi havia previst). 
Ja es comença malament si no es creu el que fa tres mesos es va aprovar.
Una altra pregunta és saber si finalment s’han  pogut posar les obres de la Carretera al Pla de 
Barris. 
En polítiques d’habitatge no es fa res, es manté l’oficina tècnica amb 10.000 euros i no es 
treballa per un parc públic d’habitatges socials, tal com s’havia dit el mes passat. 
Per resumir,  diu que el que planteja aquest pressupost  és no fer cap política d’habitatge, estar 
a la cua en despesa social, desaparició de la campanya de sensibilització en la gestió de 
residus, cap actuació de cohesió social i mediació i escàs interès per la participació ciutadana.
En definitiva,  com que el pressupost és la plasmació d’unes voluntats i unes prioritats de 
l’equip de govern, que són totalment oposades a les seves, el vot del seu grup serà contrari. 

El Sr. Antoni Navarro diu que gairebé seria partidari d’ocupar només un minut si les preguntes 
que fa se li contesten.
Tema de neteja viària: Es farà per part d’una empresa externa ? 
Llums de Nadal: Estan d’acord que es posin,  però el que plantegen és si el sistema de lloguer 
d’un llums de Nadal que puja al voltant d’uns 25.000 euros és un bon sistema, tenint en compte 
el que ja  s’ha pagat fins ara. 
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La pregunta que fa és quin és el valor aproximat si es compressin aquests llums, atès que hi ha 
un estudi fet. 
Què és el sistema interactiu d’alcaldes? És la pantalla que es deia? Es valora com una 
necessitat?
Demana que es contestin aquestes tres preguntes. 
Quant a inversions, ja ha dit que trobaven a faltar una inversió a la xarxa de sanejament, 
l’ascensor de l’Ajuntament, el parc tancat per a gossos.
Gastar 60.000 euros en una actuació a la piscina de la Canyera, que no hi ha un estudi clar de 
les necessitats del sector, que no complirà la normativa per demanar subvencions, quan hi ha 
altres necessitats esportives com refer el parquet del pavelló.
Pregunta si no seria millor esperar-se i fer un estudi de les necessitats esportives abans de 
gastar-se 60.000 euros quan encara no es té una visió global de tot. 
Ja es varen gastar diners per l’arranjament dels llums de les pistes de tennis i durant un temps 
aquestes pistes no varen funcionar, ara sembla que van millor. 
El seu grup d’ERC està disposat a treballar-hi conjuntament i presentar un projecte amb cara i 
ulls. 
Un altre tema que els agradaria saber cap a quina direcció va és el nou geriàtric. 
I la connexió de l’avinguda del Canigó amb el carrer Almogàvers. L’equip de govern actual no 
plantejava un carrer, sinó una adequació per poder-hi passar en bicicleta. Creuen que no és 
una bona actuació posar una mica de ciment perquè no hi hagi xaragalls.
En relació a l’estudi de la dinamització de la zona industrial, una de les queixes que surten 
sistemàticament és el problema de la connexió informàtica i que és una dificultat per a les 
empreses. Estaria bé mirar què es pot fer en aquest sentit, perquè també és promoció local. 
Per acabar, diu que el pressupost és la voluntat de l’Ajuntament durant un any i no dubta que 
les atencions benèfiques es puguin cobrir, però demana que es presenti el mapa de tot. 

El Sr. Ramon Soler respon el següent:
Connexió cablejat: s’ha tingut en compte a l’hora de fer les obres de la Carretera i d’aquí poc 
Telefònica té previst posar banda ampla, per tant, no és un tema de pressupost municipal.
Connexió Av.Canigó: Està previst a la partida d’estudis i projectes. Hi ha 3.000 euros per fer un 
concurs d’idees per recollir propostes tècniques.
Projecte geriàtric: ja està aprovat l’avantprojecte.
Parc de gossos: ja està en marxa.
Inversions en sanejament:Hi ha pressupostats 15.000 euros més 15.000 més per manteniment 
de xarxes plujanes, tenint en compte que es rebran 30.000 euros del conveni amb el Consorci 
d’Aigües de la Costa Brava, que també es destinaran a inversions. 
Temes d’habitatge social: hi ha l’oficina tècnica d’habitatge, que és el punt de partida per fer 
polítiques socials. No és una cosa nova, està dintre del Pla de Barris i els fets demostren que 
serveix. 
Si no hi hagués aquesta oficina,  moltes de les propostes que es plantegen serien inviables.
Evidentment tot es pot millorar, però l’Ajuntament de Llagostera no té capacitat econòmica per 
tenir un parc d’habitatges propi i s’ha de buscar la fórmula per demanar a les entitats financeres 
que cedeixin habitatges per posar-los a la borsa d’habitatges socials. 
L’altra fórmula d’aplicar polítiques fiscals ja és a les ordenances i ha de ser atractiva perquè qui 
tingui un segon habitatge el pugui posar de lloguer, d’acord amb l’oficina tècnica d’habitatge de 
l’Ajuntament. 
Demana que, com a mínim, es valorin les coses que ja es tenen. 
Llums de Nadal: Hi ha dues coses a tenir en compte. Una és el manteniment. Hi havia un 
espectacle lamentable de llums propietat de l’Ajuntament,  que la meitat no cremaven i 
seguidament el Sr. alcalde ja farà algunes puntualitzacions més en relació a aquest tema. 
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La Sra. Montserrat Vilà, en relació a les beques de Serveis Socials, diu que els diners que 
faltaven s’han  pogut agafar del romanent d’atencions directes i els 30.000 euros van sencers  
per a les beques de l’any vinent. Hi ha hagut un increment en base a les sol·licituds d’aquest 
any.
(El Sr. David Parron assenteix i agraeix la correcció ja que no en tenia constància, en no haver 
pogut assistir a la Comissió Informativa). 

El Sr. Ramon Soler vol aclarir que quan es parlava de Serveis Socials. no només estava 
parlant d’aquesta partida, sinó que l’atenció a les persones en el pressupost d’aquest any és 
d’1.072.000 euros, que representa el 17% del pressupost ordinari de l’Ajuntament, que inclou 
personal, serveis directes, atencions, etc. 
L’increment d’aquestes partides és molt superior, és un 3,7% i l’increment de l’ordinari és d’un 
2%.
Serveis Socials és una pota de la taula, però n’hi ha d’altres com formació, ocupació, 
emprenedoria i promoció econòmica i també, evidentment, serveis socials. 
Si només es mira una part es veurà la realitat d’una forma esbiaixada i val la pena prendre’n 
consideració. I insisteix que primer són les persones abans que les pedres, no només per 
donar ajudes sinó també ajudar que es valguin per si mateixes. 

El Sr. alcalde pren la paraula i en relació a la neteja viària, diu que segurament hi haurà un 
canvi l’any 2016. 
S’aprofitaran els treballadors que proporciona el SOC i el Consell Comarcal i de bon 
començament se’ls diu que la jornada que tindran serà partida perquè puguin fer el servei. 
La intenció de l’Ajuntament amb els llums de Nadal és que,  com que s’ha de treure a licitació el 
servei de manteniment de l’enllumenat públic, una de les clàusules del plec de condicions serà 
que aquesta il·luminació vagi a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
En relació a l’ascensor de l’Ajuntament, s’està fent un estudi per mirar de quina manera s’hi pot 
acoblar perquè amb el projecte que hi havia es carregava una part de l’escala. 
El sistema interactiu d’alcaldes, no és prioritari, però hi ha previsió. És una proposta de cultura i 
en comptes d’haver-hi la fotografia i els anys que va ser alcalde com hi ha ara, hi haurà molta 
més informació, amb caire purament formatiu. 
En relació a la Policia, consideraven que en aquell moment calia reordenar els comandaments. 
La figura de sotsinspector podia ser de promoció interna, però quan es va entrar de ple en 
aquesta possibilitat no es complien els requisits perquè hi va haver un canvi de normativa amb 
les titulacions acadèmiques. 
Pel que fa referència a tenir més o menys agents de policies locals, ha de dir que Llagostera té 
un problema, perquè si es compara amb un altre municipi dels mateixos habitants o de la 
mateixa superfície, o sigui, 76 km2., la gent de pagès té tot el dret a tenir aquest servei, aquí ja 
es peca amb nombre de policies.
El ciutadà només se’n recorda de la Policia quan la necessita. Quan tot va funcionant, a 
vegades sembla que sobren perquè posen sancions o estan a sobre del ciutadà perquè 
compleixi normes.  
En el pressupost del 2017, possiblement aquesta figura es torni a incorporar.
El tema de la piscina de la Canyera és recurrent, perquè aquest estiu hi ha hagut moltes 
queixes per sobrecàrrega de la piscina municipal i a molt usuaris se’ls havia de dir que no 
podien accedir-hi perquè no hi cabien.
A la piscina de la Canyera tota la gent de les urbanitzacions com la Mata o Mont-Rei hi podrien 
accedir i per això es farà l’actuació esmentada. 
Sobre la connexió del sector Mas Sec amb el carrer Almogàvers, l’arquitecte municipal ja té 
l’encàrrec per treballar-hi.
En relació al condicionament de la zona verda al sector Maiena, ja està contemplat. 



38

Es farà un parc infantil, fins i tot hi ha un compromís amb famílies d’aquell sector que ho han 
reclamat.
Aquesta zona, ara s’ha fet servir com a provisió de materials de les obres de la Carretera. 
El parc per a gossos, l’arquitecte ja hi està treballant. Primer es pensava fer-ho en una zona, 
però ara se n’ha triat una altra perquè té connexió d’aigua.
I per acabar, diu que per a qualsevol dubte està a la disposició dels regidors. 

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels 9 regidors de CiU i vot contrari dels 3 
regidors d’ERC i del regidor d’ALL).   

3. Acords d’urgència.

No se’n presenten. 

4. Control i gestió municipal. 

4.1 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 1169 
del dia 20 de novembre de 2015 a la número 1234 del dia 18 de desembre de 2015, així com 
de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local, que ja han estat trameses a tots els 
grups municipals i que van des de la número 39 del dia 19 de novembre de 2015 a la número 
42 del dia 10 de desembre de 2015. 

4.2 Informes d’Alcaldia. 

El Sr. alcalde informa que la Diputació ha assumit el deute de les llars d’infants i ja s’han 
ingressat els 100.000 i escaig d’euros que es devien.  
I també,  que en una reunió a Barcelona, va voler aclarir si hi havia o no pròrroga del Pla de 
Barris, que varen confirmar que sí que n’hi hauria i que contemplessin el deute reconegut 
d’aquest Pla. 

4.3 Precs i preguntes. 

El Sr. David Parron pregunta si amb la urbanització del carrer Indústria es pensa tirar 
endavant també el sector SUD-10 de Procap.

El Sr. Antoni Navarro, en relació a la neteja viària, el personal del SOC que s’ha demanat per 
la brigada no l’han concedit, el que sí s’ha concedit és la figura del Sr. Marc Ortin.
Durant tot aquest període, fins que no es torni a demanar i ho concedeixen, pregunta què es 
farà. 

La Sra. Pilar Aliu respon que hi ha un altre pla i que comencen a treballar el proper dia 30. 

El Sr. alcalde afegeix que hi ha persones que han de complir una sentència judicial i ho fan 
amb treballs a la comunitat i també s’aprofiten per a la brigada, atès que s’està una mica curt 
de personal perquè un membre està de baixa i un altre ha demanat una jubilació anticipada. 

El Sr. Sergi Miquel, en relació a la urbanització del carrer Indústria, diu que són dues coses 
diferents, una és la part del carrer Indústria i l’altre Procap. Tot està sobre la taula i es preveu 
fer-ho. 
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El Sr. David Parron demana si està en el pressupost o només s’inclou el carrer Indústria. 

El Sr. alcalde explica que una part de l’obra ja s’ha fet, aprofitant les màquines de les obres de 
la Carretera.

El Sr. David Parron diu que l’altre dia a la Comissió Informativa es va dir que a  Procap ara ja li 
anava bé d’urbanitzar aquell sector, però en realitat el carrer Indústria no afecta  Procap.

El Sr. alcalde manifesta que afecta  la part de dalt,  que hi ha una zona a tocar  la zona verda. 

I no havent-hi més temes per tractar, a les onze de la nit s’aixeca la sessió, desitjant l’alcalde 
Bon Nadal i Bones Festes a tothom, de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. 
alcalde  amb mi el secretari, que ho certifico.


