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Exp. Gen: 2015/653 1 
02.03.37 2 

 3 
ACTA NÚM.: PLE2015/5 DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PL E DE L’AJUNTAMENT DE 4 
LLAGOSTERA REALITZADA EL DIA 29 D'ABRIL DE 2015 5 
 6 
 7 
A la vila de Llagostera a les nou i dos minuts del vespre del dia vint-i-nou d' abril de dos mil 8 
quinze es reuneix el Ple municipal per tenir sessió ordinària sota la Presidència de l’alcalde Sr. 9 
Fermí Santamaria Molero i amb l’assistència dels regidors  Srs. Josep Aliu Mundet,  Montserrat 10 
Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Jesús Malagón Granados, Xavier Vilella Bayé, Anna Hereu 11 
Masó,  Pilar Aliu Bou, Olga González Gómez, Carles Serrat Tur  i David Parron Ojeda.  12 
Excusa la seva absència el Sr. Àlex Puig Mayol. 13 
El Sr. Sergi Miquel s’incorporarà al moment que es dirà.   14 
Actua de secretari el Sr. Josep Rovira i Jofre. 15 
 16 
1. Actes pendents d’aprovar 17 
 18 
1.1. PLE2015/3 ordinària 25/03/2015 19 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es presents de CiU i AxLL), 20 
amb les esmenes presentades pel Sr. David Parron i el Sr. Ramon Soler, que ja s’han 21 
incorporat a l’acta.  22 
 23 
2. Propostes  24 
 25 
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries  26 
 27 
2.1.1. PRP2015/514   Aprovar la modificació de crèdit 3-SC 4/2015 del pr essupost per 28 
suplements de crèdit.  Exp. núm. 2015/585     29 
 30 
En aquest punt s’incorpora el Sr. Sergi Miquel.  31 
 32 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 33 
General: 34 
 35 
Atès que existeixen despeses per operacions d’inversió, aplicables al capítol VII, que no es 36 
poden demorar fins a l’exercici següent, per a les quals no existeix suficient crèdit en el 37 
Pressupost vigent de la Corporació, es fa necessària la modificació de crèdits del Pressupost 38 
de la Corporació sota la modalitat de suplement de crèdit. 39 
Atès que en data 10/04/2015, es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i 40 
el procediment a seguir. 41 
Atès que, en data 10/04/2015, es va emetre Informe d’avaluació del compliment d’avaluació de 42 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i, en data 10/04/2015, la Intervenció va informar 43 
favorablement la proposta d’alcaldia. 44 
Atès que l’Ajuntament ha de fer front a les quotes d’urbanització que girarà la Junta de 45 
compensació de la urbanització Font Bona, per les finques de propietat municipal, amb un 46 
coeficient de participació del 5,5203%. 47 
Realitzada la tramitació legalment establerta i atès l’Informe de Secretaria, de data 10/04/2015, 48 
es proposa al Ple l’adopció del següent 49 
S’acorda: 50 
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Primer.  Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2015, en la modalitat 1 
de suplement de crèdit per finançar despeses d’inversió, aplicables al capítol VII, per una 2 
operació de crèdit, d’acord amb el  següent detall: 3 
 4 
Altes en aplicacions de despeses 5 
02.151.77000 Quotes urb. Font Bona    291.000,00 € 

 6 
Altes en aplicacions d’ingressos 7 
91300 Préstec a llarg termini 291.000,00 € 

 8 
El resum per capítols és el següent:  9 

Pressupost de despeses 10 

Capítol Descripció Consignació inicial Consignació definitiva 

VII Transferència de capital 1.000,00 € 292.000,00 € 

Pressupost d’ingressos 11 

Capítol Descripció Consignació inicial Consignació definitiva 

IX Passius financers 1.000,00 € 292.000,00 € 

 12 
Segon.  Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOP de Girona, per un 13 
termini de 20 dies hàbils, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar 14 
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el 15 
termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini 16 
d’un mes per resoldre-les.  17 
 18 
Es produeixen les següents intervencions: 19 
 20 
El Sr. Ramon Soler  pren la paraula per dir que aquesta modificació de crèdit pràcticament 21 
estava anunciada el mateix dia que es va aprovar el pressupost. Hi havia una partida de 1.000 22 
euros per a les quotes de la urbanització Font Bona i 1.000 euros d’un préstec a llarg termini. 23 
En el moment de l’aprovació del pressupost no se sabia quin import caldria per fer front a 24 
aquestes inversions i ara que ja s’ha pogut fer el càlcul es fa una modificació de crèdit amb la 25 
concertació d’un préstec per valor de 291.000 euros, que anirà destinat a les obres de Font 26 
Bona.      27 
 28 
El Sr. David Parron  demana que,  com que no va poder a assistir a la Comissió Informativa,  29 
se li expliqui a què obeeix aquest tema de Font Bona.  30 
En el pressupost que es va presentar a l’assemblea del novembre, l’aportació nova que havia 31 
de fer l’Ajuntament era de 110.000 euros i donava per fet que els 291.000 euros corresponien a 32 
la part que se li havia girat a l’Ajuntament i que quedava pendent de pagament.  33 
Entén que el pressupost que es va aprovar el novembre l’haurà de modificar l’assemblea?  o si 34 
no com queda? 35 
Pregunta si està prevista una nova assemblea per exposar aquest tema. 36 
 37 
El Sr. alcalde  respon que hi ha hagut un canvi a la Junta de Compensació d’aquesta 38 
urbanització i s’ha fet un treball de camp per veure com estaven els números. 39 
La quota zero que es va aprovar no té res a veure amb el préstec que ha fet l’Ajuntament per 40 
fer front a la quota urbanística que s’havia de pagar i que teòricament  la Junta de 41 
Compensació antiga havia d’anar descomptant del que havia d’anar pagant a l’Ajuntament.  42 
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Es va agafar el compromís de fer l’aportació econòmica per reiniciar les obres i una vegada 1 
s’hagin acabat,  es faran els números definitius.  2 
Sí que està prevista una assemblea amb Font Bona,  i no només per explicar-los el tema de la 3 
quota zero, sinó que també es va agafar el compromís que quan els números estiguessin al dia  4 
es parlaria del cost real de la quota que es pagarà. 5 
Primer es farà una reunió de l’executiva i llavors es traslladarà als propietaris. 6 
 7 
El Sr. David Parron  diu que coincideix que aquest tema s’ha de desencallar i el millor és que 8 
l’Ajuntament d’alguna manera avanci els diners perquè tiri endavant, motiu pel qual el vot del 9 
seu grup serà favorable.  10 
 11 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tot s els regidors/es presents de CiU i 12 
AxLL). 13 
      14 
2.1.2. PRP2015/515   Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal núm. 2 8 per la 15 
utilització dels equipaments esportius i serveis o activitats esportives.  Exp. núm. 16 
2015/598.     17 
 18 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 19 
General: 20 
 21 
Vist que el Consell del Patronat Municipal d’Esports en sessió del dia 26 de març de 2015 22 
proposa mantenir els preus de la taxa per la utilització dels equipaments esportius i serveis o 23 
activitats esportives per a la temporada 2015/2016, modificant només el concepte d’activitats 24 
de temporada regular per adaptar els anys de naixement a les categories esportives. 25 
Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 26 
Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 27 
a l’aprovació i la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 28 
Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 29 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La publicació dels textos actualitzats de les 30 
Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar acompliment al que estableix 31 
l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que han de complir la 32 
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 33 
comunicació informativa amb els ciutadans. En aquest sentit, les modificacions introduïdes als 34 
textos de les Ordenances fiscals municipals obeeixen, a l’acompliment de les previsions 35 
normatives esmentades anteriorment. 36 
S’acorda: 37 
Primer.- Modificar parcialment l’ordenança fiscal núm. 28 reguladora de la taxa per la utilització 38 
dels equipaments esportius i serveis o activitats esportives: 39 

Article 4. Tarifes 40 

Concepte Tarifa 
Utilització d’equipaments esportius  
      Camp de futbol i pavelló d’esports ( per grup i hora) 35,00 € 
      Drets d’entrenament per a no federats 110,00 €/curs 
      Pistes de tennis   7,30 €/hora 
      Pistes de tennis (amb il·luminació) 12,00 €/hora 
      Pista d’exterior (amb il·luminació) 9,00 €/hora 
      Abonament pistes de tennis – anual general 71,50 € 
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      Abonament pistes de tennis – anual per esportistes d’altres seccions 30,00 € 
      Abonament pistes de tennis – mensual 14,85 € 
      Abonament pistes de tennis – temporada d’estiu  (15 de juny a 15 
setembre) 

38,50 € 

      Plafó publicitari de 300 x 150 cm. 290,00 €/any 
      Plafó publicitari de 300 x 100 cm. 195,00 €/any 
 1 
 2 
 3 

Concepte Tarifa 
Activitats de temporada regular – TEMPORADA 2015/20 16  
      Escola de l’Esport – nascuts entre 2006 i 2011 148,50 € 
      Escola de l’Esport – nascuts  2004 i 2005 165,00 € 
      Esport Benjamí, Premini i Prebenjamí – nascuts entre 2006 i 2011 148,50 € 
      Esport Aleví i Mini -  nascuts  2004 i 2005 165,00 € 
      Esport Infantil i Preinfantil – nascuts 2002 i 2003 165,00 € 
      Esport Cadet – nascuts 2000 i 2001 192,50 € 
      Esport Juvenil – nascuts 1998 i 1999 220,00 € 
      Esport Sènior – nascuts 1997 i anteriors 231,00 € 
      Gimnàstica nivell 0 – gent gran (2 dies a la setmana) 11,00 €/mes 
  
Altres activitats   
     Escalada 44,00 € 
     Cursets tennis  (fins a 15 anys d’edat)  60,00 €/trimestre. 
     Cursets tennis (per més de 15 anys d’edat) 72,00 €/trimestre 
 4 
 5 
Segon .- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord provisional, durant el 6 
termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 7 
d’exposició en el BOP. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 8 
reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu.  9 
 10 
Es produeixen les següents intervencions: 11 
 12 
El Sr. Jesús Malagón  diu que es tracta de ratificar l’acord adoptat pel Consell del Patronat 13 
Municipal d’Esports, que tothom hi va votar a favor, excepte el Sr. David Parron,  que es va 14 
abstenir.  15 
De cara al curs vinent ni es modifica la taxa ni els preus públics. 16 
 17 
El Sr. David Parron  diu que quan es va votar en el Patronat es va fer per separat, o sigui el 18 
que són les activitats de la temporada regular i els equipaments, que en una es va abstenir i en 19 
l’altra hi va votar a favor.  20 
L’argumentació que el va  portar a abstenir-se és la mateixa que porten dient fa anys. A 21 
Llagostera la pràctica de l’esport és una activitat subvencionada per l’Ajuntament,  tal com ha 22 
de ser i,  per tant,  de la mateixa manera quer s’apliquen unes taxes diferents per a la gent 23 
resident i una altra per a la gent de fora de la  població,  en altres equipaments municipals,  24 
considera que també caldria fer-ho per l’ús dels equipaments esportius. 25 
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Hi ha casos flagrants, com per exemple en la Unió Esportiva Llagostera, que té una pila 1 
d’equips de diferents categories formats bàsicament per esportistes que no són de Llagostera.  2 
L’Ajuntament fa un esforç per subvencionar els esportistes llagosterencs i els que no hi viuen 3 
haurien de pagar una quota més elevada.  4 
Un altre punt que no es va discutir al Patronat,  i aprofita ara per dir-ho,  és que no acaben 5 
d’estar d’acord en la il·luminació exterior de la pista del costat del camp de futbol,  que s’ha de 6 
pagar. Creu que seria bo que per fomentar l’esport s’encenguessin els llums sense haver de 7 
pagar-ne el consum i més a l’hivern que es fa fosc aviat, atès que més val que s’estigui fent 8 
esport que no pas altres coses.  9 
El sentit del seu vot serà el mateix que el del Patronat, l’abstenció.  10 
 11 
El Sr. Jesús Malagón  respon que sempre que s’ha demanat poder encendre els llums de la 12 
pista, mai hi ha hagut cap problema. El que no farà serà encendre’ls cada dia sense qui hi hagi 13 
ningú. 14 
En relació al tema dels esportistes forans i que cada any es porta a discussió,  pensa que el 15 
proper equip de govern hauria de posar el tema sobre la taula i discutir-ho, perquè  quan es va 16 
crear el Patronat tenia uns objectius i ara segurament estan totalment desfasats. 17 
De 8 o 9 equips s’ha passat a 40 i el Patronat s’hauria de preguntar quin esport es vol i de 18 
quina manera, però ara s’ha de respectar la decisió del Patronat i torna a repetir que el proper 19 
equip de govern posi aquest problema sobre la taula. 20 
 21 
El Sr. David Parron  diu que ja hi està d’acord a respectar la decisió del Patronat, motiu pel 22 
qual manté el mateix vot que allà. 23 
Sobre la il·luminació de la pista, ja li agrada que si algú la demana se li encenguin els llums i no 24 
se li cobri.  25 
Però troba que hauria de ser com molts parcs i jardins, que es mantingués la il·luminació fins a 26 
una hora prudencial i de cara a l’any que ve quan es tornin a revisar aquestes taxes,  considera 27 
que s’hauria de posar sobre la taula per discutir-ho.   28 
 29 
El Sr. alcalde  respon que no es pot comparar aquest àmbit amb una zona verda, ja que 30 
aquesta  és il·luminada per seguretat perquè hi ha arbres i racons i amb el llum del carrer no 31 
n’hi ha prou. 32 
A la pista, abans hi havia dos punts de llum a cada fanal i ara s’han reduït a menys de la meitat. 33 
Amb els llums de la via pública ja s’hi veu, però no prou per practicar-hi esport. 34 
 35 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels 1 1 regidors/es de CiU i l’abstenció del 36 
regidor d’AxLL).  37 
 38 
2.1.3. PRP2015/521   Elegir jutgessa de pau titular i substituta.  Exp. 2015/275.    39 
 40 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 41 
General:  42 
 43 
Vist que ha finalitzat el període de 4 anys pel qual varen ser nomenades les jutgesses de pau 44 
titular i substituta de Llagostera, Sres. Tomasa Martínez Morcillo i Núria Portell Puigdevall, 45 
respectivament, 46 
 47 
Vista la petició formulada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (RE núm. 394, de 9 de 48 
febrer de 2015), on sol·licita l’inici dels tràmits per proposar al Tribunal el nomenament de les 49 
persones titular i suplent del Jutjat de Pau de Llagostera per als propers 4 anys, 50 
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Atès que, d’acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial 1 
(LOPJ), i el Reglament estatal 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, és necessari iniciar el 2 
procediment per a l’elecció del jutge/essa de pau titular i del substitut/a. 3 
Vist que l’anunci de la convocatòria l’anunci de la convocatòria ha estat exposat al BOP de 4 
Girona núm. 33, de 18 de febrer de 2015, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Deganat dels 5 
Jutjats de Gironat (RS núm. 637, de 17 de març de 2015 i recepcionat en data 19 de març de 6 
2015) i al propi Jutjat de Pau de Llagostera, per un termini de 20 dies hàbils, 7 
Vist que durant el període de convocatòria oberta (fins al 13 de març de 2015), s’han presentat 8 
les següents candidatures: 9 

- per a jutgessa de pau titular del municipi: 10 
  RE núm. 788 i 810: Sra. Tomasa Martínez Morcillo 11 

- per a jutgessa de pau substituta del municipi: 12 
  RE núm. 842: Sra. Núria Portell Puigdevall 13 
Vist que les candidates afirmen complir tots els requisits legals per exercir el càrrec de jutgessa 14 
de pau titular i substituta del municipi, respectivament, i constatat que compleixen els requisits 15 
de l’article 303 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial (LOPJ), 16 
Vist que es considera que les Sres. Tomasa Martínez Morcillo i Núria Portell Puigdevall són 17 
persones capacitades per al desenvolupament del càrrec, 18 
Atès el que disposen els articles 69 de la  Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim 19 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), els 20 
articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament estatal 3/1995, dels jutges de pau, de 7 de juny; i l’article 101.3 21 
de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), 22 
Atès que, d’acord amb l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), l’elecció de 23 
jutge/ssa de pau titular i substitut/a s’efectuarà pel Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de 24 
la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, 25 
així ho sol·licitin. 26 
S’acorda: 27 
Primer.-  Elegir la Sra. Tomasa Martínez Morcillo, amb NIF 40300168M, amb domicili a l’Av. de 28 
l’Esport, 47 de Llagostera, per exercir el càrrec de jutgessa de pau titular. 29 
Segon.-  Elegir la Sra. Núria Portell Puigdevall, amb NIF 40302446Y, amb domicili al Pg. Tomàs 30 
Boada, 14 de Llagostera, per exercir el càrrec de jutgessa de pau substituta. 31 
Tercer.-  Remetre, d’acord amb l’article 7 del Reglament estatal 3/1995, dels jutges de pau, de 32 
7 de juny, certificació d’aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè  les 33 
Sres. Tomasa Martínez Morcillo i Núria Portell Puigdevall siguin nomenades jutgesses de pau 34 
titular i substituta, respectivament. 35 
 36 
Es produeixen les següents intervencions:  37 
 38 
El Sr. secretari  explica que el Tribunal Superior de Justícia, el mes de febrer, va comunicar a 39 
l’Ajuntament que s’acabava el termini de quatre anys pel qual havien estat escollides les 40 
anteriors jutgesses de pau titular i substituta, Sres. Tomasa Martínez i Núria Portell i que 41 
s’iniciés l’expedient per a la seva renovació. 42 
Es varen fer els corresponents anuncis al Jutjat de Pau, als Jutjats de Girona i es va publicar al 43 
BOP.  44 
Dins el termini,  es varen presentar les instàncies de les que exerceixen el càrrec actualment i 45 
la proposta que es presenta al Ple seria continuar quatre anys més amb la Sra. Tomasa 46 
Martínez, com a jutgessa titular i amb la Sra. Núria Portell com a substituta.  47 
 48 
El Sr. David Parron  manifesta que el seu vot serà favorable.  49 
 50 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tot s els regidors/es presents de CiU i 51 
AxLL).   52 
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 1 
2.1.4. PRP2015/544   Aprovar el conveni entre la Diputació de Girona i l 'Ajuntament de 2 
Llagostera, per a la cessió a la Diputació de Giron a del vial que enllaça la C-65 i la 3 
carretera GIV-6612.- Exp. núm. 2015/609.     4 
 5 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 6 
General: 7 
 8 
Atès que la Diputació de Girona és titular de la xarxa viària local que transcorre per les 9 
comarques gironines d'acord amb l'ordenació de carreteres de Catalunya establerta en el 10 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 11 
Vist que el tram de carretera que motiva aquest conveni és el que uneix l'enllaç de la C-65, 12 
situat a l'est del nucli de Llagostera, amb l'inici de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la 13 
Selva; el qual formava part de l'antiga C-65 abans de la construcció de la variant de Llagostera, 14 
que és titularitat de l'Ajuntament de Llagostera, i que té una longitud de 1.020 metres. 15 
Vist que el citat tram de carretera passaria a formar part de la carretera de Romanyà de la 16 
Selva, la qual connecta Llagostera amb Calonge. 17 
Vist que l'Ajuntament considera convenient integrar aquest camí a la xarxa viària local de la 18 
Diputació de Girona, la qual cosa comportarà una millora substancial en la seva explotació i 19 
conservació. 20 
Vista la proposta de “Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Llagostera per a la 21 
cessió a la Diputació de Girona del vial que enllaça la C-65 i la carretera GIV-6612”. 22 
Ateses les determinacions de l’article 57 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 23 
bases i del règim local (LRBRL); dels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 24 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC); dels 25 
articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 26 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 27 
S’acorda: 28 
Primer .- Aprovar el “Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Llagostera per a la 29 
cessió a la Diputació de Girona del vial que enllaça la C-65 i la carretera GIV-6612”. 30 
Segon .- Facultar el Sr. alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per a 31 
l’execució del present acord. 32 
Tercer .- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona.  33 
 34 
Es produeixen les següents intervencions: 35 
 36 
El Sr. alcalde  pren la paraula i explica que és la carretera que passa per davant dels Escuts.  37 
Hi ha  una sèrie de carreteres i camins que  han deixat de formar part de la xarxa de carreteres 38 
generals i la Generalitat, en aquests casos, fa la cessió als ajuntaments. 39 
Amb aquesta acta de cessió, va quedar molt clar que abans repassaran el que estigui 40 
malament. 41 
Hi ha un acord amb el Sr. Gorgorió de Carreteres de Girona, d’anar a fer una visita amb el 42 
tècnic municipal a aquests vials.  43 
En aquesta cessió també s’inclou el pas subterrani que passa per sota de la C-65 i que quan 44 
plou,  la bomba que hi ha no estira prou l’aigua, però hi ha el compromís que s’ha de deixar 45 
solucionat perquè l’Ajuntament no tingui el problema.  46 
La Diputació es va posar en contacte amb l’Ajuntament perquè se li cedeixi el tram de  47 
carretera que  connecta la rotonda amb la carretera de Romanyà. 48 
L’Ajuntament va considerar que amb el trànsit que té aquesta carretera, encantats de la vida 49 
que la Diputació es faci càrrec de les reparacions i el manteniment d’aquest tram. 50 
 51 
El Sr. David Parron  diu que,  pel que fa al conveni,  hi votaran a favor. 52 
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Continua sense veure del tot clar que el termini de vigència sigui de 3+2 i que sigui vàlid. Veuen 1 
absurd que facin les obres i considerin la possibilitat de retornar la carretera, però si és el que 2 
es fa sempre....doncs benvingut sigui.  3 
En relació a l’acta de lliurament dels vials i dels camins que ha esmentat el Sr. alcalde, 4 
considera  que ens han colat un gol i ens han passat “el marron”  pel que fa al pas subterrani 5 
de la C-65. 6 
Quan es va fer l’obra, creu que l’Ajuntament va demanar que no es posés una estació de 7 
bombeig i que l’aigua s’evacués fent unes canalitzacions, cosa que no es va fer per abaratir 8 
costos  i ara cada vegada que plou fort les bombes s’obturen per la sorra i la brutícia i no 9 
treballen, amb el consegüent problema que el pas subterrani queda tot inundat d’aigua i que els 10 
cotxes que queden allà aturats,  la responsabilitat fins ara era de la Generalitat i ara serà de 11 
l’Ajuntament. 12 
El seu parer és que,  per molt que el lliurament es faci en bones condicions, està condemnat a 13 
tornar-se a espatllar.  14 
Per tot això, votaran a favor del conveni, però considera que no ha estat un bon negoci  15 
acceptar-ho tot plegat.  16 
 17 
El Sr. alcalde  respon que els negocis és amb el temps que es demostra si són bons o no. 18 
Quan  parla que es repararà tot el que estigui malmès, no només es limitarà a demanar que la 19 
bomba estigui neta sinó que vol el problema solucionat.  20 
 21 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tot s els regidors/es presents de CiU i 22 
AxLL).   23 
 24 
2.1.5. PRP2015/546   Aprovar la rectificació de l'inventari de béns i dr ets de l'Ajuntament 25 
referida a 31/12/2014. Exp. núm. 2015/463     26 
 27 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 28 
General:  29 
 30 
“Atès que la corporació està obligada a practicar la rectificació de l’inventari per tal de recollir i 31 
valorar, dins del període indicat, els béns i drets que permetin conèixer l'estat actual i real del 32 
seu patrimoni. 33 
Atès que l’article 163-2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 34 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, estableix que el sòl corresponent al 35 
percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, tant en sòl urbà com en 36 
sòl urbanitzable, s’incorpora al patrimoni municipal del sòl i d’habitatge. 37 
Vistos els articles 222 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 38 
de la Llei municipal i de règim local, els 102, 103, 105 i concordants del Reglament del 39 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre i la Regla 16 de la 40 
Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració local aprovada per Ordre del Ministeri 41 
d'Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004, així com l'informe emès pel secretari de la 42 
corporació. 43 
Atès que l’article 105 del Reglament de patrimoni dels ens locals estableix que correspon al Ple 44 
l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari general. 45 
S’acorda: 46 
Primer .- Aprovar la rectificació de l'inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament, referida a 31 47 
de desembre de 2014, amb les següents variacions que han suposat un increment de 48 
897.796,35 euros del valor total de l’inventari: 49 
- Altes de nous béns i drets per valor de 454.065,99 euros 50 
- Augments de valor de béns ja existents a l’inventari per un import de 443.730,36 euros 51 
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Segon.- Remetre una còpia de la rectificació de l'inventari anteriorment aprovada, autoritzada 1 
pel Sr. secretari de la corporació i amb el vistiplau de l'alcalde, al Departament de Governació 2 
de la Generalitat de Catalunya, així com al de l'Administració de l'Estat.  3 
 4 
Es produeixen les següents intervencions:  5 
 6 
El Sr. secretari  explica que simplement s’incorporen les inversions que s’han fet durant l’any 7 
2014 a l’inventari, que és pur formulisme.  8 
 9 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tot s els regidors/es presents de CiU i 10 
AxLL).   11 
  12 
2.1.6. PRP2015/551   Aprovar la modificació dels estatuts del consorci L ocalret. Exp. 13 
2015/624.-    14 
 15 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 16 
General: 17 
 18 
Atesa la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret, del qual l’Ajuntament 19 
de Llagostera forma part com a ens consorciat, 20 
Vist que l’Assemblea general del Consorci Localret, en sessió de 27 de novembre de 2014, va 21 
adoptar, entre d’altres, els acords següents: 22 

 23 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 24 
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord 25 
amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex): 26 
 27 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 28 
 29 
Article 2 30 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 31 
 32 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 33 
 34 
Article 7 35 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 36 
 37 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la 38 
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 39 
 40 
Article 23 41 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 42 
 43 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i 44 
tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 45 
 46 
Article 25 47 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 48 
 49 
“Personal 50 
 51 
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25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves 1 
finalitats, i que estarà constituït per: 2 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà 3 
en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa 4 
que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el 5 
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació 6 
laboral vigent.  7 
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb 8 
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el 9 
marc de la normativa local i pressupostària.  10 
 11 
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  12 
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 13 
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.  14 
 15 
Article 26 16 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 17 
“Secretaria i Intervenció 18 
 19 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 20 
 21 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona 22 
o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi 23 
titulació superior en dret. 24 
 25 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera 26 
i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o 27 
per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a 28 
la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 29 
 30 
Article 29 31 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 32 
 33 
“Règim pressupostari, comptable i de control 34 
 35 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa 36 
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos 37 
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. 38 
El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de 39 
l’Ajuntament de Barcelona. 40 
 41 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 42 
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari 43 
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa 44 
d’aplicació. 45 
 46 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, 47 
entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als 48 
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en 49 
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de 50 
totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa 51 
jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran 52 
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subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes 1 
establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 2 
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 3 
 4 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera 5 
i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control 6 
financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la 7 
denominació d’Intervenció general. 8 
 9 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la 10 
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 11 
 12 
Article 29 bis 13 
S’incorpora un article 29 bis 14 
 15 
“Autoritzacions 16 
 17 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 18 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de 19 
Barcelona per: 20 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol 21 
altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  22 
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 23 
avals”.  24 
 25 
Article 32 26 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 27 
 28 
“Separació del Consorci 29 
 30 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El 31 

dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea 32 
General del Consorci. 33 

32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi 34 
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi 35 
la liquidació de les seves obligacions pendents. 36 

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà 37 
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu 38 
en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 39 

 40 
Article 33 41 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 42 
 43 
“Dissolució del Consorci 44 
 45 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 46 
 47 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 48 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres 49 

restants. 50 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  51 
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d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria 1 
absoluta dels seus membres. 2 

e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 3 
 4 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 5 

 6 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A 7 
manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 8 
 9 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del 10 
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el 11 
número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el 12 
Consorci. 13 
 14 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc 15 
el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 16 
 17 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests 18 
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada 19 
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els 20 
objectius del Consorci”. 21 
 22 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 23 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació 24 
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el 25 
benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un 26 
cop transcorregut l’esmentat termini. 27 
 28 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de 29 
forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 30 
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 31 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 32 
dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes 33 
corresponents”. 34 
 35 

Ateses les determinacions dels articles 22.2.p, 47.2.g, 57 i 87 de la Llei estatal 7/1985, de 2 36 
d’abril, reguladora de les bases i del règim local (LRBRL); de la disposició addicional 20a de la 37 
Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 38 
procediment administratiu comú (LRJPAC); dels articles 12 a 15 de la Llei estatal 15/2014, de 39 
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa; 40 
dels articles 269 a 272 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 41 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLC); dels articles 113 a 115 de la Llei 42 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 43 
Catalunya (LRJPAPC); i dels articles 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 44 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 45 
 46 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part del 47 
Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, mitjançant 48 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014, 49 
 50 
S’acorda: 51 
 52 
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Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada 1 
per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2014, en 2 
els termes exposats anteriorment. 3 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes 4 
oportuns.  5 
 6 
Es produeixen les següents intervencions:  7 
 8 
El Sr. secretari  pren la paraula i diu que,  igual que s’ha fet en anteriors consorcis, es tracta 9 
d’adaptar-ho a la llei LRSAL i a la Llei 15/2014 que introdueix el tema de les dissolucions del 10 
consorci i la separació dels seus membres. En aquest cas entén que no s’ha incorporat res 11 
més que no sigui això.  12 
 13 
El Sr. David Parron  manifesta que tampoc hi veu res extraordinari, per tant el seu vot serà 14 
favorable.  15 
 16 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tot s els regidors/es presents de CiU i 17 
AxLL).   18 
 19 
2.1.7. PRP2015/552   Aprovar definitivament el Reglament Orgànic Municip al (ROM).    20 
 21 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 22 
General: 23 
 24 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 25 de febrer de 2015, va aprovar inicialment el 25 
Reglament d’organització municipal (ROM) i que es va sotmetre a informació pública a través 26 
d’edictes en el BOP de Girona núm. 46, de 9 de març de 2015, en el tauler d’edictes municipal i 27 
a la pàgina web municipal, en data 9 de març de 2015. 28 
Vist que durant el termini d’informació pública es varen presentar al·legacions per part del 29 
regidor Sr. David Parron Ojeda, en representació del grup municipal d’Alternativa per 30 
Llagostera (RE núm. 2015/1170, de data 15 d’abril de 2015), i per part del Sr. Lluís Postigo 31 
Garcia (RE núm. 2015/1176, de data 15 d’abril de 2015). 32 
Vist l’informe de Secretaria, de data 16 d’abril de 2015. 33 
Vist que, en relació a l’al.legació del regidor Sr. David Parron Ojeda, en representació del grup 34 
municipal d’Alternativa per Llagostera (RE núm. 2015/1170, de data 15 d’abril de 2015), es 35 
considera que, amb la incorporació dels apartats 3 i 4, es complimenta l’article 124 del ROM, 36 
per la qual cosa es proposa estimar l’al.legació, fet que comporta que el nou redactat de l’article 37 
124 del ROM sigui el següent: 38 

“Article 124.- Part de control 39 
1. Finalitzat el debat i la votació dels assumptes que integren la part resolutiva de 40 
l’ordre del dia, inclosos, en el seu cas, els punts d’urgència, s’iniciarà la part de control. 41 
En aquest capítol de l’ordre del dia es debatran totes les mocions presentades pels 42 
grups polítics municipals i regidors/res no adscrits/tes que no responguin a la tramitació 43 
ordinària d’un expedient municipal, així com les mocions de control, seguiment i 44 
fiscalització dels òrgans de govern i els precs i preguntes. 45 
2. La presentació de mocions per part dels grups polítics municipals, se subjectarà a les 46 
regles següents: 47 

- No es podran presentar més de tres mocions per grup en cada sessió. 48 
- Quan una moció sigui rebutjada pel Ple, no es podrà presentar una nova 49 
moció sobre el mateix tema durant el termini d’un any. 50 
- Si diversos grups presenten, en la mateixa sessió plenària, diverses mocions 51 
sobre el mateix tema, solament s’inclourà en l’ordre del dia la primera que hagi 52 
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tingut entrada al Registre General de l’Ajuntament. La resta es presentaran al 1 
Ple  com a esmenes a la totalitat de la moció que figuri a l’ordre del dia. Quan 2 
siguin coincidents, es tindran per no presentades. 3 

3. La presidència del Ple o de la comissió pot acumular, als efectes del debat, les 4 
mocions relatives a una mateixa qüestió o qüestions que tenen connexió entre elles. 5 
Així mateix els grups municipals poden proposar d'acumular la votació de mocions 6 
relatives a una mateixa qüestió o amb un contingut substancialment idèntic, i proposar 7 
la refosa o la transacció entre aquestes i les esmenes presentades, per tal que el Ple 8 
adopti una resolució única. Qui ha presentat una moció pot vetar l'acumulació i 9 
demanar que sigui votada separadament. 10 
4. El grup o regidor/a proposant, en el seu torn final, indicarà el text que posen a 11 
votació i les esmenes que accepten, o bé proposarà esmenes transaccionals, per tal 12 
d’assolir un acord entre la moció i les esmenes presentades; el grup esmenant pot 13 
vetar la transacció. Finalment, se sotmet a votació la moció en la formulació donada pel 14 
grup o la persona proposant”. 15 

Vistes les al·legacions presentades pel Sr. Lluís Postigo Garcia (RE núm. 2015/1176, de data 16 
15 d’abril de 2015): 17 

1. A l’article 67 diferenciar entre “organització necessària” i “organització 18 
complementària”, a més d’incorporar una organització complementària. 19 
2. Modificar l’enunciat dels capítols I i II en els termes anteriors. 20 
3. Incloure en el capítol II una nova secció referida als “regidors i regidores delegats”, 21 
tot incloent-hi 6 articles. 22 
4. Incloure en el capítol II una nova secció referida a la “comissió especial de 23 
suggeriments i reclamacions”, tot incloent-hi 3 articles. 24 
5. Incloure en el capítol II una nova secció referida als “òrgans de participació 25 
ciutadana”, tot incloent-hi 2 articles. 26 
6. Incloure en el capítol II una nova secció referida al “consell assessor urbanístic”, tot 27 
incloent-hi un article. 28 
7. Incloure en el capítol II una nova secció referida a la “junta local de seguretat”, tot 29 
incloent-hi un article. 30 
8. Incloure el capítol III en el nou capítol II, “organització complementària”. 31 
9. Modificar el títol, i el primer paràgraf de l’article 144 (informació i participació 32 
ciutadana) en els termes que hi proposa. 33 
10. Suprimir els articles 145 a 155 per evitar duplicitats i contradiccions amb la 34 
regulació vigent del Reglament de participació ciutadana, que no es deroga, i iniciar si 35 
escau, la modificació del mateix per tal d’adaptar-lo i millorar el seu redactat. 36 

Vist que, en relació a les 8 primeres (relatives a la redefinició de l’estructura organitzativa 37 
municipal), es considera que l’estructura definida inicialment amb el consens i el vot favorable 38 
de tots els grups polítics municipals del Consistori és la més adequada per a l’Ajuntament, 39 
motiu pel qual cal procedir a desestimar-les. 40 
Vist que, quant a les al·legacions núm. 9 i 10 (informació i participació ciutadana), i respecte a  41 
la supressió dels articles 145 a 156 per evitar duplicitats i contradiccions amb la regulació 42 
vigent del Reglament de participació ciutadana, cal fer avinent que, en el supòsit que 43 
s’arribessin a produir, regiria el principi de temporalitat de les normes (article 2.2 del Codi civil 44 
espanyol), per la qual cosa s’aplicaria el Reglament d’organització municipal (ROM) per davant 45 
del Reglament de participació ciutadana. 46 
Vist que, d’acord amb el citat informe de Secretaria, a fi i efecte d’evitar possibles duplicitats o 47 
contradiccions, donat que es tracta d’un Reglament de participació ciutadana del juliol de 2006, 48 
cal adequar-lo, entre d’altres, als darrers canvis normatius produïts en aquesta matèria, com 49 
són la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 50 
bon govern; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 51 
pública i bon govern (les quals entraran en vigor el proper mes de desembre per a les entitats 52 
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locals); i la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres 1 
formes de participació ciutadana; a més a més d’adequar-lo també a les modificacions de la 2 
Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); les 3 
modificacions de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 4 
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC); les modificacions 5 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 6 
de règim local de Catalunya (TRLMLC); la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d’accés 7 
electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP); la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 8 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC); i la Llei 9 
29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya 10 
(LUMESPC). 11 
Vist que es considera que el Títol sisè del Reglament d’organització municipal (ROM), relatiu a 12 
la informació i participació ciutadana (articles 144 a 156, objecte de les al·legacions núms. 9 i 13 
10 del Sr. Lluís Postigo Garcia), que es va consensuar i aprovar inicialment amb el vot 14 
favorable de tots els grups polítics municipals del Consistori, és el més adequat per a 15 
l’Ajuntament, motiu pel qual, conjuntament amb les determinacions dels dos paràgrafs 16 
anteriors, cal procedir a desestimar les citades al·legacions núms. 9 i 10. 17 
Ateses les determinacions dels articles 4.1.a), 22.2.d), 47, 49 i 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 18 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); dels articles 8.1.a) i 178 del Decret 19 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 20 
local de Catalunya (TRLMLC); de l’article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 21 
pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 22 
(TRRL); i dels articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 23 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 24 
S’acorda: 25 
Primer.- Estimar, en base a l’anterior fonamentació, l’al·legació del Sr. David Parron Ojeda, en 26 
representació del grup municipal d’Alternativa per Llagostera (RE núm. 2015/1170, de data 15 27 
d’abril de 2015), al text del Reglament d’organització municipal (ROM). 28 
Segon .- Desestimar, en base a les anteriors fonamentacions, les al·legacions del Sr. Lluís Postigo 29 
Garcia (RE núm. 2015/1176, de data 15 d’abril de 2015) al text del Reglament d’organització 30 
municipal (ROM). 31 
Tercer.- Aprovar definitivament Reglament d’organització municipal (ROM), tot incorporant 32 
l’al·legació estimada al Sr. David Parron Ojeda, en representació del grup municipal 33 
d’Alternativa per Llagostera. 34 
Quart.- Publicar aquest acord d’aprovació definitiva, juntament amb el text íntegre del Reglament 35 
d’organització municipal (ROM), en el BOP, en el tauler d’edictes municipal i una referència en 36 
el DOGC. 37 
Cinquè.- Fer constar que el citat Reglament entrarà en vigor una vegada transcorreguts 15 38 
dies hàbils des de la publicació en el BOP i que, si es vol impugnar aquest acord, que posa fi a 39 
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 40 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 41 
mesos, a comptar des de l’endemà de la citada publicació en el BOP. 42 
Sisè.- Trametre l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat 43 
a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.  44 
 45 
Es produeixen les següents intervencions: 46 
 47 
El Sr. Ramon Soler  pren la paraula i diu que es va aprovar inicialment el ROM amb el vot 48 
unànime de tots els grups. 49 
En el període d’al·legacions el grup d’AxLL i el Sr. Lluís Postigo n’han presentat. 50 
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La presentada per AxLL s’estima, malgrat que en el fons el que es demana ja s’està portant a 1 
la pràctica,  però no hi ha cap inconvenient a acceptar-ho per mantenir la unanimitat.  2 
En relació a les esmenes presentades pel Sr. Lluís Postigo, les primeres vuit,  relacionades 3 
amb la definició de l’estructura organitzativa municipal, en el benentès que ja s’havia pactat 4 
amb els tres grups i estava aprovada favorablement, modificava l’estructura i alguns del 5 
posicionaments que hi havia del ROM, per tant les consideren des d’un punt de vista polític i 6 
entenen que no és el moment de tornar a  modificar-ho.  7 
Pel que fa a la resta d’al·legacions, respecte a si hi havia o no algunes incoherències en la 8 
normativa, preval sempre el principi de la normativa més propera i s’entén que no hi ha 9 
incoherència ni problemes en aquest sentit i al final el que convindrà en la propera legislatura 10 
és modificar el Reglament de Participació Ciutadana adaptant-lo a la Llei de Transparència,  a 11 
la de Mitjans Telemàtics i a tota una sèrie de normatives que han aparegut amb posterioritat a 12 
l’any 2006, que és quan es va aprovar aquest Reglament i,  per tant,  serà allà on s’haurà 13 
d’adaptar. 14 
El ROM,  encara que sigui a l’últim Ple,  finalment s’aprovarà i recorda que durant més de dos 15 
anys s’hi ha estat treballant. 16 
Si s’aprova tard també ha estat per incorporar les visions de tots els grups del Ple. 17 
 18 
El Sr. David Parron  manifesta que,  efectivament,  es porten més de dos anys parlant del 19 
ROM, motiu pel qual no entén aquestes presses d’última hora. 20 
Quan es va fer l’aprovació inicial hi ha haver un pacte,  és cert, però també varen manifestar 21 
que li farien una última llegida per mirar si hi havia alguna al·legació a presentar, com així ha 22 
estat. 23 
El Sr. Soler acaba de dir que aquesta al·legació no calia perquè sempre s’ha estat respectant el 24 
que es demana. Això no és cert i la mostra és que en el Ple del mes passat l’equip de govern 25 
presentava una moció i el seu grup una altra, i l’equip de govern va adicionar la moció 26 
d’Alternativa dins la seva, a la qual cosa el regidor d’ALL es va oposar, sense tenir l’oportunitat 27 
de poder-ho vetar.  28 
El que ve a dir aquesta esmena és que el proposant pot vetar que s’incorpori una moció dins de 29 
l’altra. 30 
Pel que fa a les esmenes presentades pel Sr. Lluís Postigo, en general podrien estar d’acord 31 
amb algunes que es deixessin sobre la taula. 32 
La número 10,  que fa referència a la participació ciutadana, és cert que no hi ha contradicció 33 
entre el que diu el ROM i el Reglament de Participació Ciutadana,  que d’alguna manera es 34 
complementen, però sí que hi ha articles que entren en contradicció i és quan parlen de la 35 
inscripció de les entitats en el registre. 36 
Mentre que el Reglament de Participació Ciutadana diferencia entre dues menes d’entitats, 37 
aquelles que són associacions i presentaran en el registre uns estatuts formalitzats,  i les 38 
entitats que fossin un grup de persones que tinguessin una activitat regular però que no 39 
tinguessin estatuts, el ROM no fa aquesta distinció i només preveu les entitats inscrites 40 
oficialment. 41 
Entén que quan s’hagi de rebre una subvenció s’hagi de tenir un NIF, però hi ha entitats en 42 
aquest poble que desenvolupen una tasca constant i regular i no el tenen i amb aquest  ROM 43 
s’estan limitant, motiu pel qual demana que al proper mandat es revisi el Reglament de 44 
Participació Ciutadana i prendre en consideració aquests dos tipus d’entitats. 45 
Per últim, afegir que en la confecció d’aquest ROM hagués estat bé comentar-ho amb les 46 
entitats perquè manifestessin el seu parer. 47 
Malgrat la crítica feta, el seu vot continuarà sent favorable.  48 
 49 
El Sr. Ramon Soler  diu que la voluntat és no tornar a obrir una discussió ja feta, però vol 50 
remarcar que si s’ha trigat dos anys a fer aquest ROM ha estat per la voluntat d’arribar a un 51 
consens entre tots els grups polítics. 52 
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El mes de desembre el va retirar de l’ordre del dia del Ple, que el podia aprovar 1 
provisionalment,  a petició del grup d’AxLL.  2 
Si no hi hagués la voluntat d’entendre’ns, s’hagués pogut aprovar el primer mig any. Tothom ha 3 
ajudat que es millorés el text, però també s’ha allargat el procediment, però no li vol donar més 4 
voltes.  5 
El que és evident és que s’ha de reformar el Reglament de Participació Ciutadana, desfasat 6 
jurídicament en molts àmbits i quan això es faci ja serà qüestió de posar el matís de si cal o no 7 
fer-hi constar les associacions constituïdes legalment o no. Considera que estaria bé establir 8 
uns mínims requisits formals perquè afavoriria les entitats de cares a rebre subvencions, 9 
demanar  serveis,  exempcions, etc.  10 
Per acabar, diu que a l’anterior Ple l’equip de govern va presentar una moció que parlava de les 11 
entitats esportives i de l’impost de societats i no vol tornar a obrir aquest debat. 12 
AxLL,  per urgència,  en va presentar una altra que parlava de l’exempció de l’impost de 13 
societats de les entitats. 14 
El que va fer va ser esmenar la de l’equip de govern, incorporant-hi aportacions d’AxLL, que la 15 
va millorar substancialment.  16 
 17 
El Sr. David Parron  manifesta que,  pel que fa a la voluntat d’entesa per aprovar-ho, mai ha fet 18 
esment que no n’hi hagués, ans al contrari, per això el seu vot serà favorable.  19 
A l’aprovació inicial ja va agrair la predisposició de l’equip de govern per acceptar les esmenes. 20 
Si el desembre es va deixar sobre la taula va ser perquè la versió que es portava a aprovació 21 
no havia estat consensuada i la versió que se’ls va passar era errònia.  22 
Li diu al Sr. Soler que per no voler reobrir el debat, s’ha quedat descansat perquè l’ha obert i 23 
ben obert. 24 
El que es va fer amb la moció va ser esmenar la de l’equip de govern afegint-hi la d’AxLL.   25 
 26 
El Sr. Ramon Soler  afegeix que,  efectivament,  en el Ple de desembre hi va haver un error en 27 
enviar l’arxiu, però en el mes de gener es podia haver aprovat i si es va demorar va ser perquè 28 
es va demanar poder repassar una sèrie de coses. 29 
Mai ha dit que no hi hagi hagut un entesa entre les parts i al final celebra que Llagostera tingui 30 
un ROM.     31 
 32 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tot s els regidors/es presents de CiU i 33 
AxLL).   34 
             35 
2.1.8. PRP2015/553   Aprovar l'adhesió als estatuts definitius del Conso rci de Benestar 36 
Gironès-Salt.  Exp.  2015/361.   37 
 38 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 39 
General: 40 
 41 
“Atès que la Junta General del Consorci de Benestar Social, en sessió de 17/10/2014, va 42 
adoptar l’acord d’aprovació inicial dels estatuts del Consorci; 43 
Atès que la Junta General del Consorci de Benestar Social, en sessió de 10/12/2014, va 44 
adoptar l’acord d’aprovació definitiva dels estatuts del Consorci; 45 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Llagostera, en sessió de 25 de març de 2015, va acordar 46 
aprovar l’adhesió als estatuts del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, aprovats 47 
inicialment en la sessió de la Junta General del Consorci de Benestar Gironès-Salt de data 48 
17/10/2014, data en què ja havien estat aprovats definitivament i publicats en el BOP núm. 4, 49 
de 8 de gener de 2015, 50 
Ateses les determinacions dels articles 22.2.p, 47.2.g, 57 i 87 de la Llei estatal 7/1985, de 2 51 
d’abril, reguladora de les bases i del règim local (LRBRL); de la disposició addicional 20a de la 52 
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Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 1 
procediment administratiu comú (LRJPAC); dels articles 12 a 15 de la Llei estatal 15/2014, de 2 
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa; 3 
dels articles 269 a 272 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 4 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLC); dels articles 113 a 115 de la Llei 5 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 6 
Catalunya (LRJPAPC); i dels articles 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 7 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 8 
S’acorda: 9 
Primer.- Aprovar l’adhesió als estatuts del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, aprovats 10 
definitivament en la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de data 10/12/2014, 11 
d'acord amb la redacció donada en el text refós publicat en el BOP núm. 4, de 8 de gener de 12 
2015. 13 
Segon.- Traslladar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per al seu 14 
coneixement i efectes oportuns.  15 
 16 
Es produeixen les següents intervencions:  17 
 18 
El Sr. secretari  explica que al Ple anterior ja s’havia aprovat l’adhesió, però el modelatge 19 
d’acord de Ple que va trametre el Consorci era respecte a l’aprovació inicial dels Estatuts, que 20 
ara ja estan aprovats definitivament i, per tant, ara s’ha d’adoptar aquest acord d’adhesió als 21 
Estatuts definitius.  22 
 23 
El Sr. David Parron  diu que no repetiran la mateixa argumentació feta el mes passat, per tant, 24 
el seu vot continuarà essent l’abstenció.  25 
 26 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels 1 1 regidors/es de CiU i l’abstenció del 27 
regidor d’AxLL).  28 
     29 
2.1.9. PRP2015/502   Moció d'AxLL, en relació a facilitar l'organització  d'activitats 30 
gratuïtes per part de les entitats locals sense àni m de lucre.- Exp. núm. 2015/588     31 
 32 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 33 
General:  34 
 35 
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Llagostera va establir, en els seus preus públics, que 36 
les entitats locals sense ànim de lucre per a la utilització de les instal·lacions municipals 37 
adscrites a Cultura, si bé estan exemptes de pagar els preus quan organitzen activitats 38 
gratuïtes, han de dipositar una fiança (de 25, 100 o 500 €). 39 
Les ordenances també preveuen fiances per la cessió de material (cadafals, taules i cadires) de 40 
50 a 200 €. Només preveu l’exempció per als centres educatius públics del municipi, i reserva a 41 
la discrecionalitat de l’Alcaldia la declaració d’exempció per aquelles activitats que siguin 42 
considerades de “rellevant interès cultural o social”. 43 
La normativa local també preveu el pagament d’unes quantitats en concepte de personal tècnic 44 
i/o consergeria (en el cas de la utilització del Teatre Casino Llagosterenc o del Teatre Casal 45 
Parroquial), o de lloguer de l’equip tècnic.  46 
Malgrat es tracti de fiances, i es retornin un cop comprovat l’estat de l’equipament, aquesta 47 
gestió apareix innecessària perquè normalment es fa un bon ús tant de les instal·lacions com 48 
del material, i les entitats no han de respondre per desperfectes.  49 
Malgrat es tracti de quantitats petites, aquestes despeses fan anar malament les nostres 50 
entitats i perjudica la seva modesta economia. 51 
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Perquè tenim la ferma voluntat de fomentar l’associacionisme local, de donar suport i facilitar 1 
l’organització d’activitats per part de les nostres entitats,  2 
Per tot això, 3 
Primer.-  Modificar la regulació dels preus públics, en el sentit que les entitats locals sense ànim 4 
de lucre no hagin de dipositar cap fiança per la utilització de les instal·lacions municipals ni per 5 
la cessió de material quan realitzin activitats gratuïtes. Així mateix, les despeses ocasionades 6 
pel personal tècnic i/o la consergeria i l’equip tècnic seran assumides a càrrec del pressupost 7 
municipal. 8 
Segon.-  Notificar els acords a les associacions i entitats sense ànim de lucre del municipi. 9 
 10 
Es produeixen les següents intervencions:  11 
 12 
El Sr. David Parron  pren la paraula per dir que des de l’any 2011 que es va aprovar la nova 13 
reglamentació, les entitats municipals que volen fer servir els equipaments adscrits a Cultura 14 
han de pagar una fiança. 15 
L’any 2011 ja es varen mostrar contraris a això perquè posava més traves a l’associonisme de 16 
Llagostera i les entitats sense ànim de lucre locals haurien d’estar exemptes del pagament 17 
d’aquesta fiança,  de la mateixa manera que ho estan els centres educatius del municipi. 18 
Hi ha un afegit on diu que les entitats poden estar exemptes, a discreció de l’alcalde,  que les  19 
pot eximir de pagar aquesta fiança.    20 
Per tant, el que demanen en aquesta moció és que totes les entitats locals quedin exemptes 21 
d’ofici de la mateixa manera que el cost del lloguer dels  equips i la consergeria també els 22 
assumís l’Ajuntament, per tal de fomentar l’associacionisme  del poble.   23 
A continuació llegeix els punts primer i segon de la moció.  24 
 25 
El Sr. Ramon Soler   demana que aquesta moció es deixi sobre la taula i que es plantegi  a la 26 
propera legislatura, bàsicament perquè és un tema que tothom n’acaba parlant abans de les 27 
eleccions. 28 
Una entitat de Llagostera que vulgui fer servir  el local social de la Caixa, està exempta del 29 
pagament de la fiança.  30 
No ho està en el supòsit que vulgui fer servir el teatre i el polivalent. 31 
A quatre dies de les eleccions, es pot tenir la sensació que és oportunista i per entrar en un 32 
debat que no li agradaria fer, demana que es deixi sobre la taula i es plantegi amb tota la 33 
tranquil·litat del món en la propera legislatura,  que no està tan lluny.  34 
 35 
El Sr. David Parron  respon que les entitats locals que facin servir el local de la Caixa han de 36 
dipositar  la fiança, que és precisament el que es demana a la moció que no s’hagi de fer, ja 37 
que del pagament n’estan exemptes.  38 
Pel que fa a la petició de deixar-ho sobre la taula,  no hi està d’acord, atès que aquest Ple està 39 
dintre del mandat i que és tan bo com qualsevol altre per tractar aquesta moció.  40 
De la mateixa manera, el seu grup també podria dir per què l’equip de govern no s’ha esperat 41 
dos mesos per inaugurar les pistes de tennis o les taules de la pista d’skate. 42 
Per acabar, el significat del terme oportunista en política, no vol dir aprofitar l’oportunitat. Tenir 43 
el sentit de l’oportunitat en política,  tothom ho fa  i oportunisme és aprofitar-te d’una cosa que 44 
es fa avui en detriment d’un benefici major que s’aconseguirà demà.  45 
Per tant,  aprofitar el moment i tenir sentit de l’oportunitat no és oportunisme, en tot cas és tenir 46 
sentit de l’oportunitat.   47 
 48 
El Sr. Ramon Soler  li dóna les gràcies per ensenyar-li quin és el sentit de l’oportunisme i de 49 
l’oportunitat, però es remet a les dades.  50 
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Li demana al Sr. Parron si sap quants anys fa que s’han fixat aquestes fiances, ja que hi són 1 
des de l’any 2004, amb els mateixos imports que hi ha avui, per tant el sentit de la urgència i el 2 
de la l’oportunitat  és evident que el tenen desenvolupat de manera diferent. 3 
En 10 anys s’han fet 10 plens d’ordenances i hi ha hagut molt de temps per presentar esmenes 4 
i propostes en aquest àmbit i no se n’ha presentat ni una. 5 
L’any 2011 es fixa una fiança per l’ús de material perquè hi havia hagut desperfectes de cadires 6 
trencades, taules cremades, etc.  7 
Hi ha una manera de no haver-se de desembutxacar ni un euro i és dipositar un xec que es 8 
retorna una vegada comprovat que l’ús s’ha fet correctament.    9 
Com que ha quedat demostrat que la majoria d’entitats del poble no són vàndals, no se’ls 10 
provoca cap greuge comparatiu  ni econòmic.  11 
Pel que fa a l’ús del teatre del Casino, l’única cosa que es cobra és la despesa del conserge,  12 
que l’Ajuntament n’assumeix la meitat,  igual que del polivalent se’n cobra la neteja, si és que 13 
s’ha de fer.  14 
L’ús del local social de la Caixa no costa un duro, simplement la fiança i és tan senzill com fer 15 
un xec de 25 euros que es recupera una vegada  s’ha comprovat que les coses s’han fet ben 16 
fetes, com passa en el 99% dels casos, encara que alguna vegada s’ha tirat de la fiança per 17 
cobrir desperfectes.  18 
Per tant, no s’està negant a les entitats que facin activitats, ans al contrari.  19 
La moció que es presenta no té cap sentit si no planteja una solució, de fons, diferent. Més 20 
encara si tenim en compte que aquestes fiances les va fixar el vostre grup, deu anys enrera, 21 
amb el vist i plau del grup de CiU.  Si ha demanat que es deixi aquesta moció sobre la taula és 22 
perquè es pugui debatre en calma i no a les portes d’unes eleccions, un tema que no ha 23 
generat cap conflicte fins ara. 24 
En qualsevol dels casos, el vot de l’equip de govern serà contrari.  25 
 26 
El Sr. alcalde  aclareix que les pistes de tennis no s’han inaugurat, sinó que són unes 27 
instal·lacions que ja hi eren  i ara s’han remodelat perquè tenien desperfectes.   28 
Les obres varen començar el mes de novembre i s’han acabat ara. 29 
Al carrer Ganix hi ha prevista una ampliació de les voreres que es farà quan acabi el curs, si 30 
l’equip de govern que surti elegit decideix fer-ho. Si no es fa ara és perquè ningú pensi que es 31 
electoralisme.  32 
D’aquestes obres,  ja fa temps que se’n parla, però com que no es varen poder executar durant 33 
les vacances de Setmana Santa, li va comunicar al tècnic municipal que no comencessin i que 34 
es començarien a l’època de les vacances d’estiu si tenen la sort de continuar governant.  35 
 36 
El Sr. Jesús Malagón  pren la paraula per dir que el Sr. Parron havia reclamat per què no 37 
s’arranjaven aquestes pistes de tennis i que se li va enviar un correu electrònic demanant la 38 
seva opinió perquè comencessin a funcionar aquest estiu.  39 
 40 
El Sr. Ramon Soler  pregunta  que si s’aprova aquesta moció tal com ha estat presentada serà 41 
una cosa molt divertida perquè ERC ha prestat la fiança i se li ha retornat,  igual que CiU i  42 
llavors AxLL,  què farà? Per tant, si no es vol quedar malament davant el poble, demana que es 43 
retiri aquesta moció.  44 
 45 
El Sr. David Parron  diu que a la seva vida ha vist arguments absurds, però com aquest cap i li 46 
costa d’entendre-ho.  47 
Si ERC i CiU varen decidir fer un acte al teatre del Casino, doncs que paguin el conserge 48 
perquè regeix aquesta normativa, però si ALL no ha fet cap acte al Teatre, per què l’han de 49 
pagar? 50 
Sobre el que ha dit el Sr. Soler de dipositar un xec, enlloc ho diu. Consta que s’ha de  pagar en 51 
efectiu quan es reserva la sala o bé presentar el justificant bancari.  52 
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No creuen oportú deixar aquesta moció sobre la taula i la presenten quan ho han considerat 1 
correcte, segons el seu criteri i que ningú té el dret de dir-li  quan s’ha de presentar, que és 2 
cosa seva.  3 
Sobre les pistes de tennis de la urbanització la Canyera, evidentment que ja hi eren,  però s’ha 4 
inaugurat la rehabilitació o renovació, com se li vulgui dir.  5 
En cap moment ha dit que s’hagi fet un acte d’inauguració, perquè li consta que no s’ha fet, 6 
tampoc ho ha posat com a exemple d’una cosa electoralista.  7 
Si s’haguessin pogut fer les voreres del carrer Ganix, tampoc hagués dit res, perquè haurien 8 
estat benvingudes.  9 
 10 
Es denega per majoria absoluta (vot contrari dels 1 1 regidors/es de CiU i vot favorable 11 
del regidor d’AxLL).  12 
 13 
3. Control i gestió municipal 14 
 15 
3.1 Donar compte dels informes de morositat trameso s a Hisenda del 1r. trimestre de 16 
2015. 17 
 18 
El Sr. secretari  pren la paraula i explica que el període mitjà de pagament del primer trimestre 19 
de l’Ajuntament ha estat de 49 dies, el del Patronat de la Residència Josep Baulida de 30 dies i 20 
el del Patronat Municipal d’Esports de 32 dies.  21 
 22 
3.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local.  23 
 24 
El Sr. secretari  dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van des de la número 284 a 25 
la número 385/ 2015, així com dels acords de la Junta de Govern Local,  des de la sessió núm. 26 
11 del dia 19 de març a la sessió núm. 15 del dia 16 d’abril de 2015.  27 
 28 
3.3 Informes d’Alcaldia.  29 
 30 
El Sr. Ramon Soler  informa que,  en relació a la pregunta formulada per AxLL a l’anterior Ple 31 
de si s’havia renunciat o no a fer l’obra del carrer Fivaller,  diu que no s’hi ha renunciat i que 32 
s’està a l’espera de tenir el finançament complementari, que en el seu conjunt tenia un 33 
pressupost d’1.386.000 euros. Aquests diners estan al romanent i no es poden fer servir per a 34 
res més. 35 
 36 
El Sr. David Parron  diu que a la incorporació de romanents no s’havia arrossegat la partida de 37 
730.000 euros i pregunta per què.  38 
 39 
El Sr. Ramon Soler  respon que està al romanent general per a inversions i no es pot executar 40 
aquesta obra perquè,  si no es té el finançament de tot,  és absurd que s’arrossegui.  41 
Dos Plens enrere, arran d’una informació sortida al diari de Girona, que li afectava com a 42 
diputat de la Diputació, sobre si havia  percebut indemnitzacions superiors a les que li 43 
pertocaven per assistències, va respondre que el que havia publicat el rotatiu no era correcte i 44 
que en cap dels casos havia percebut res que no li toqués per assistència a les sessions dels 45 
òrgans col·legiats dels quals formava part i,  com que es va comprometre a documentar tot el 46 
que havia manifestat, ha fet entrega al Sr. secretari municipal  d’un certificat de la Diputació que 47 
acredita que no ha percebut res que no correspongués a les assistències efectives i,  per tant, 48 
en cap cas ningú podrà dir el que es va dir aquell dia i,  per tant, li agradaria que es rectifiqués 49 
el que es va dir en aquell Ple, que no va ser una acusació,  però sí unes insinuacions que en 50 
cap dels casos són certes. 51 
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Aquest certificat  ha demanat al Sr. secretari que l’incorpori al seu expedient de regidor (i el té a 1 
la seva disposició per si al final del Ple el volen veure) perquè quedi clar que no ha rebut res 2 
que no li pertoqués per les seves assistències efectives als òrgans col·legiats dels quals n’ha 3 
format part i,  per tant, aquella notícia que se’n va fer ressó per part del grup d’AxLL,   queda 4 
certificat i constatat per la Diputació  que no era certa.  5 
 6 
El Sr. David Parron  diu que la pregunta que va fer al  Ple era quin criteri es feia servir en el 7 
recull de premsa municipal, arran de la no publicació de la notícia apareguda al diari en aquest 8 
recull.  9 
En cap cas va entrar a discutir si el contingut de la informació era cert o no. La pregunta era: 10 
quin és el criteri per incorporar les notícies al recull de premsa? I ja se li va contestar.  11 
El Sr. Soler va voler aclarir el contingut de la notícia,  que li sembla perfecte, però que en cap 12 
cas ell hi va voler entrar.  13 
 14 
El Sr. Ramon Soler  manifesta que va dir que esperava que la mateixa diligència que hi havia 15 
hagut en voler tenir interès en aquesta notícia, es tingui el dia que jo demostri que no és certa i 16 
ara ho ha documentat perquè no hi hagi cap dubte. Sabem que de vegades quan es fa una 17 
pregunta al ple se’n pot estar fent una altra. Jo em vaig comprometre a demostrar que el que es 18 
deia no era cert i així ho he fet. En qualsevol dels casos, queda acreditat que el que sortia en 19 
aquella notícia no era correcta i en canvi el que jo vaig dir al Ple, sí que ho era.    20 
 21 
A continuació el Sr. alcalde  pren la paraula i informa dels següents temes:  22 
- Les obres dels dos extrems de la carretera, teòricament acaben demà i es posaran en 23 
funcionament. 24 
Ara ja s’anirà per la segona fase que és el tram central i l’últim tram serà el de davant de la 25 
benzinera. La durada prevista per acabar les obres serà d’uns quatre mesos. 26 
S’ha fet una reunió amb els veïns per explicar-los com anirà tot.  27 
També s’ha habilitat un pàrking exterior i un cobert perquè els residents a la zona puguin 28 
estacionar els seus vehicles mentre durin les obres. 29 
També s’han reunit amb els industrials  de la zona per  mirar que l’impacte d’aquestes obres 30 
repercuteixi el mínim en els seus negocis. 31 
- Avui mateix ha estat al Parlament de Catalunya per reunir-se amb la consellera de Benestar 32 
Social atès que a la Residència Geriàtrica hi ha vuit places privades buides i quaranta-una 33 
persones en llista d’espera per obtenir una plaça pública. 34 
El que se li ha traslladat i demanat a la consellera és poder ampliar les places públiques, que 35 
ha respost que ja s’ho miraran amb “carinyo” i  tant de bo sigui així.  36 
 37 
3.4 Precs i preguntes.  38 
 39 
El Sr. David Parron  formula les següents:  40 
- La gent que vivia dins la casa que es va cremar al carrer Donzelles, per part de l’Ajuntament  41 
se’ls ha ofert alguna solució al seu problema d’habitatge?  42 
- En relació a un decret d’Alcaldia sobre la legalització d’unes obres a la masia de can Merla.  43 
Varen presentar un  avant-projecte per legalitzar-les i Urbanisme de Girona el dia 2 de juliol de 44 
2013 ho va aprovar.  45 
Ara hi ha un requeriment perquè en el termini de dos mesos es procedeixi a la legalització 46 
d’aquesta reforma. 47 
Pregunta per què  hi ha aquestes demores en temes d’urbanisme. 48 
- Fa unes quantes comissions informatives va preguntar per unes multes de trànsit que 49 
s’havien anul·lat i arxivat, que pujaven a més de 4.700 euros. En aquell moment li varen dir que 50 
ja mirarien quins errors hi havia i que ja li contestarien i demana com està el tema. 51 
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- Sobre l’hotel de turisme rural que s’ha obert a can Darder, a qui es va fer un requeriment 1 
perquè aportés nova documentació que faltava en un termini de 10 dies i això era el mes de 2 
febrer. Demana com està, és un tema sensible, atès que s’havien de col·locar extintors,  no es 3 
justificaven ni existien locals de risc especial, no es justificava el compliment d’accesibilitat, de 4 
prevenció de la legionel·losi, normativa higiénico-sanitària. 5 
També en relació a can Darder,  s’ha presentat documentació per legalitzar la nova construcció 6 
que no formava part del Pla Especial ? Se’ls havia requerit per darrera vegada mitjançant un 7 
decret d’Alcaldia del mes de febrer i el termini era de dos mesos per presentar-ho.    8 
- Pel que fa a les fuites de la canonada d’aigua de la companyia rec Madral al camí entre can 9 
Ziu i can Tolibi, que constantment se li fan requeriments perquè ho repari,  demana que si 10 
encara no ho ha fet a veure si ho pot fer l’Ajuntament i repercutir-li el cost per solucionar-ho 11 
d’una vegada.  12 
 13 
El Sr. alcalde  respon el següent:  14 
- En relació a la casa del carrer Donzelles,  sembla ser que l’incendi va ser provocat per una 15 
negligència d’una persona que hi pernoctava, encara que seran els bombers qui ho 16 
dictaminarà.  17 
Aquesta casa no disposava ni de llum ni d’aigua, però a dintre hi havia una bombona de gas 18 
butà.    19 
Cada any des de l’Ajuntament es requereix el seu propietari perquè en netegi el que havia estat 20 
l’hort i aquest any també es farà.  21 
La finca va passar de la seva propietària Maria de Medinyà, ara difunta, a Manos Unidas,  que 22 
la va entregar a un promotor amb la intenció de construir-hi. 23 
L’Ajuntament en el seu moment va fer gestions perquè es pogués posar a disposició per a 24 
lloguer social, a la qual cosa no varen accedir perquè volien tirar endavant el projecte que 25 
tenien i prèviament enderrocar la construcció vella.                   26 
 27 
El Sr. David Parron  diu que ell només preguntava si la persona que hi pernoctava s’ha quedat 28 
sense casa. 29 
 30 
El Sr. alcalde  respon que allà no hi vivia ningú. Però sembla ser que a les nits hi anava un 31 
senyor  que entrava per darrera i s’hi posava a dormir.  32 
Continua responent a les preguntes i diu que,  en relació a la masia de can Merla,  s’ha fet tot el 33 
procés administratiu, que aquests expedients són llargs però que s’ha anat a legalitzar-ho.  34 
- Sobre les sancions anul·lades, manifesta que hi havia uns errors a l’hora de recollir les  35 
matrícules per part de l’agent i no se’n localitzava el seu propietari. 36 
-  Pel que fa a can Darder, la situació és la mateixa però que ja li preguntarà a l’arquitecte 37 
municipal per si haguessin presentat alguna cosa nova.  38 
-  Sobre el camí de can Ziu, explica que s’han fet molts requeriments a Rec Madral i al final li 39 
consta que es va arreglar, però com que a aquesta empresa se li rebenten contínuament les 40 
canonades que porten l’aigua,  mirarà que no hagi tornat a passar.  41 
 42 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart i cinc minuts d’onze de la nit  s’aixeca la sessió 43 
de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. alcalde  amb mi el secretari, que ho 44 
certifico. 45 
 46 
 47 


