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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2015/13
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 28 D' OCTUBRE 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. PLE2015/12 ordinària 30/09/2015

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2015/1446   Distribuir tram supramunicipal Fons Cooperació Local Catalunya 2014
2.1.2. PRP2015/1433   Sol.licitar al Ministeri d'Hisenda el reintegrament de la devolució de la 
liquidació del  fons del 2013 en 120 mensualitats. Exp. núm. 2015/496 
2.1.3. PRP2015/1447   Aprovar la modificació de les ordenances fiscals que regiran per a l'any 
2016.-  Exp. núm. 2015/1302 
2.1.4. PRP2015/1435   Moció d'ERC, per al control i transparència dels contractes amb 
l'Ajuntament.- Exp. núm. 2015/1303 
2.1.5. PRP2015/1437   Moció d'ERC, en relació a l'impuls del Consell de Comunicació.- Exp. 
núm. 2015/1304 

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

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2015/12 ordinària 30/09/2015
S’aprova per unanimitat amb les esmenes presentades per CiU, ERC i ALL, que ja s’han 
incorporat a l’acta.  

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2015/1446   Distribuir tram supramunicipal Fons Cooperació Local Catalunya 
2014.    

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

“Atès que l’import corresponent a l’any 2014 del tram supramunicipal del Fons de Cooperació 
Local de Catalunya es de 6.436,70 euros, d’acord amb la resolució GRI/1178/2014, de 23 de 
maig
S’acorda:
Primer.- Distribuir l’import corresponent a la prestació supramunicipal de serveis de l’any 2014 
del Fons de Cooperació Local de Catalunya de la següent manera :
Consorci Benestar Social del Gironès......... 6.436,70 euros.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari explica que simplement és destinar l’import que atorga la Generalitat als 
ajuntaments per serveis supramunicipals.
Per a l’any 2014 són 6.436,70 euros,  que es destinaran al Consorci de Benestar Social del 
Gironès-Salt.. 

Sense que hi ha hagi cap més intervenció, s’aprova per unanimitat. 

2.1.2. PRP2015/1433   Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda el reintegrament de la devolució de 
la liquidació del  fons del 2013 en 120 mensualitats. Exp. núm. 2015/496    

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

“Atès que el Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, a la seva disposició addicional desena, 
relativa al règim especial de reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de les entitats 
locals en la liquidació definitiva de la participació en tributs de l'Estat de l'any 2013, preveu que el 
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reintegrament dels saldos que resultin a càrrec de les entitats locals en la liquidació definitiva de la 
participació en tributs de l'Estat corresponent a l'any 2013 es pot fraccionar en un període de 10 
anys.
Vist que l’import de la liquidació definitiva de la participació en tributs de l'Estat de l'any 2013 a 
reintegrar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per part de l’Ajuntament de Llagostera, 
donat que el primer va abonar unes bestretes superiors a l’import de la liquidació definitiva, és de 
87.267,90 euros (RE núm. 2956, de 24 d’agost).
Vist que aquest reintegrament es duria a terme en 120 mensualitats i el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques ho descomptaria dels corresponents lliuraments a compte mensuals de la 
participació en tributs de l'Estat des del mes de gener de l'any 2016, essent a partir de llavors els 
reintegraments mensuals aplicables els que resultin de dividir l'import pendent de reintegrar el dia 
primer d'aquell mes entre 120 mensualitats.
Vist que, als efectes de disposar de tresoreria per part de l’Ajuntament, es considera necessari 
acollir-se a la mesura plantejada pel Ministeri.
Per tot això,
S’acorda:
Primer.- Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que l’Ajuntament de 
Llagostera, d’acord amb la disposició addicional desena del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de 
desembre, l’adhesió al règim especial de reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de 
les entitats locals en la liquidació definitiva de la participació en tributs de l'Estat de l'any 2013, tot 
reintegrant l’import de 87.267,90 euros en 120 mensualitats.
Segon.- Remetre aquest acord al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per mitjans 
telemàtics amb anterioritat a 1 novembre 2015.” 

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i explica que hi va haver un excés de participació en els 
tributs d’aquest any a l’última liquidació. Això ja havia passat els anys 2008 i 2009.
Els Tributs de l’Estat és un càlcul que ja ve fet pel Ministeri, que va en funció de l’esforç fiscal i 
de la població de cada municipi.
Es fa un càlcul que té una previsió de liquidació avançada i al cap de dos anys es fa la 
liquidació definitiva. 
Els anys 2008 i 2009 ja hi va haver un excés de previsió, és a dir, es varen donar més diners i 
finalment es varen haver de retornar, que encara s’està fent i no només Llagostera sinó el 
conjunt de municipis de l’Estat.
Ara ha passat el mateix amb la liquidació del 2013 i davant d’això hi ha dues opcions, una és 
tornar-ho en tres anys i l’altre en deu. 
Al final és com si ens haguessin fet un préstec i ara el que es fa és demanar poder-ho retornar 
en deu anys.
La liquidació de l’any vinent serà positiva i probablement tampoc es trigarà deu anys a tornar-
ho, sinó que es compensarà, però per un tema de tresoreria i atès que també hi ha dificultats 
per cobrar de tercers, el millor és tornar-ho d’aquesta manera, atès que no cobren interessos. 

El Sr. David Parron diu que hi votarà a favor.

El Sr. Antoni Navarro diu que també hi votaran a favor, però voldrien fer constar que,  com 
que aquest any hi haurà un saldo positiu, aquests 8.726,79 euros no seran una despesa en el 
pressupost i és bo tenir-ho present a l’hora de fer-ne el càlcul.

El Sr. Ramon Soler diu que no és una despesa, sinó un menor ingrés. Ho compensen 
automàticament. De moment, ho retindran i faran una previsió en funció de la nova liquidació, 
quan arribi el mes de juny de l’any 2016 faran la liquidació del 2014 i miraran si el que s’ha 
rebut és igual. 
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El Sr. Antoni Navarro diu que a  efectes pràctics aquests 8.726,79 euros no seran una 
despesa perquè quedaran compensats  pel saldo positiu. 

El Sr. Ramon Soler respon que no estava previst als ingressos actuals, s’ha sabut ara en la 
liquidació del mes de juny.

S’aprova per unanimitat.  

2.1.3. PRP2015/1447   Aprovar la modificació de les ordenances fiscals que regiran per a 
l'any 2016.-  Exp. núm. 2015/1302    

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

“Atès que el 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), estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs 
locals.
Vist que, en el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’hauran d’aprovar 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. 
Atès que l’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran 
com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, i les 
dates d’aprovació i d’inici de l’aplicació.
Atès que, quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La publicació dels textos actualitzats de les 
ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar acompliment al que estableix 
l’article 85 de la Llei estatal 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), ja que han 
de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs 
locals i, alhora, comunicació informativa amb els ciutadans. En aquest sentit, les modificacions 
introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen a l’acompliment de les 
previsions normatives esmentades anteriorment.
Vista la proposta de modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2016:

• 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 0,59%
(...)”.
• 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:
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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   
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 €

Si se cedeix un nínxol buit, s’abonaran 110,85 euros al titular del nínxol. Si hi ha restes, serà 
netejat per la concessionària i no s’abonarà res al titular del nínxol”.
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- 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 130,37
Per habitatge, en zona rústica   55,47
(...)
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
(...)”.

• 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 
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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.

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”.

Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l'article 25 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, en els quals es posa de manifest que les taxes per prestació de serveis públics o 
realització d'activitats administratives de competència local que es modifiquen, l'import de la 
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recaptació estimada no excedeix, en conjunt, del cost previsible del servei o l’activitat que es 
prestarà, conforme al que preveu l'article 24.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.

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.

Vista la memòria de l’Alcaldia i els informes de Secretaria i d’Intervenció.

Per tot això,

S’acorda:

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 seran vigents 
fins a la seva modificació o derogació.”

 Es produeixen les següents intervencions:
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El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que les ordenances són la forma de recaptar els 
ingressos de l’Ajuntament i que nodreix el pressupost d’ingressos per a l’any 2016. 
Al llarg d’aquests anys s’ha fet un esforç de contenció important, atès que la majoria de tributs 
o taxes s’han congelat o pràcticament no s’han apujat.
A nivell de despesa, durant aquests anys hi havia una estructura força constant, atès que l’IPC 
no pujava o era negatiu i tampoc hi havia increments salarials. 
Però l’any vinent ja és previst a la Llei de Pressupostos de l’Estat que els salaris 
s’incrementaran l’1%.
També hi ha hagut una despesa energètica important.
El que ara es proposa és incrementar dues ordenances que fins ara havien estat pràcticament 
congelades.
L’impost de vehicles s’incrementarà un 4,6% i s’ha de tenir en compte que l’IPC acumulat 
durant aquests anys ha estat d’un 10%.   
La taxa de recollida d’escombraries s’incrementarà un 5% en els habitatges i,  pel que fa als 
tallers i les zones rústiques un 10%, atès que els costos de recollida s’han incrementat. 
Pel que fa a l’IBI, aquest any s’ha concedit una rebaixa de nou del valor cadastral dels 
immobles d’un 22% i recorda que hi va haver una revisió cadastral l’any 2007 i aquests valors 
són els que serveixen per calcular l’IBI els anys posteriors, que ha anat comportant una puja 
dels rebuts.
Fa un parell d’anys ja es va aconseguir una rebaixa del 20% perquè el propi Cadastre ja 
reconeixia que els valors de referència estaven molt per sobre del valor de mercat i ara se n’ha 
concedit una altra del 22%.
Per compensar aquest efecte, que al final comportaria una reducció molt important dels 
ingressos en el padró fiscal, , el que es fa és incrementar el tipus, passant del 0,46 al 0,59, però 
s’ha de tenir en compte que això a la pràctica és com congelar-ho, atès que el global del padró 
augmenta en 970 euros.
Els rebuts no queden exactament iguals perquè hi ha l’efecte de la revisió cadastral, n’hi ha que 
pugen i n’hi ha que baixen. No és una cosa homogènia perquè encara s’està en els 10 anys 
d’increment. 
Tot això traduït vol dir que en el conjunt el padró de l’IBI es mantindrà pràcticament igual que 
l’any passat. 
L’any passat el padró va baixar un promig d’un 1,5%.
En resum, es manté un equilibri pel que fa als ingressos i tota la resta de taxes i impostos no 
pateixen variació, tret d’algunes de concretes com la taxa de l’aprofitament especial del  domini 
públic i la taxa del cementiri.

El Sr. David Parron manifesta que agraeix a l’equip de govern haver convidat  l’oposició  per 
discutir i explicar les línies mestres del que serien les propostes d’aquesta modificació 
d’ordenances. 
Lamenta que les propostes d’ERC,  sobre l’increment de l’impost de vehicles, no s’hagin tingut 
en consideració.
Si es volen uns serveis públics de qualitat es necessita mantenir un nivell d’impostos que ho 
facin possible.  
El problema és que quan es discuteixen les ordenances encara no hi ha el pressupost aprovat i 
per tant no se sap si el que es proposa d’increments o decrements de les ordenances van en la 
línia o no del que es proposarà en el pressupost i de cares al futur creu que seria millor discutir 
aquests dos punts en el mateix Ple. 
El seu grup sempre ha defensat la tarifació social en determinades taxes com l’accés a la llar 
d’infants o la pràctica dels esports, atès que no només l’Ajuntament ha de prestar serveis i que 
siguin de qualitat, sinó que l’accés a aquests serveis siguin universals per a tota la gent del 
poble i que els usuaris no hagin de recórrer a serveis socials.
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Tot el que ha exposat és de manera general i,  entrant a discutir-ho de manera concreta,  ha de 
dir que quan es parla que hi ha hagut una rebaixa del valor cadastral del 22%, creu que 
aquesta era la proposta que hi havia en els Pressupostos Generals de l’Estat de l’any passat i 
que creu que la rebaixa que figura en els pressupostos Generals de l’Estat per al  2016 és del 
23%.
Pel que fa a l’impost de vehicles, el 5,5 que s’aplica és inferior a l’IPC, per tant no es mostren 
contraris a aquest increment. 
Sobre la taxa del cementiri municipal, no acaben d’entendre quan s’afegeixen els dos punts de 
renovació de concessió del nínxol i renovació de concessió del columbari. Per la concessió del 
nínxol sí que  manté el mateix preu, però no així pel columbari. 
El percentatge que s’aplica al panteó,  l’increment és superior al del nínxol i al del columbari. 
Amb la recollida d’escombraries no hi acaben d’estar d’acord, el 2013 hi va haver un increment 
de l’1,7% i ara se’n  proposa un del 5% pels habitatges i no entenen per què no es reparteix 
entre la resta d’usuaris d’aquest servei.
Per tot l’exposat, el seu vot serà l’abstenció. 

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que queda demostrat el que ha reclamat en David 
aquesta dies que,  pel que es tractava en aquest Ple, o sigui les ordenances,  hi hagués més 
temps per exposar els punts de vista dels diferents grups.  El Sr. alcalde no ho ha volgut, per 
tant ho haurem d’esposar més ràpid i d’entrada demana disculpes si no es pot acabar 
d’explicar bé per manca de temps. 
Sobre l’IBI, quan el Sr. Soler diu que “es va concedir una rebaixa....” no, l’Ajuntament tenia dret 
a demanar la rebaixa i també l’any passat,  que no es va fer,  i això no només afecta l’IBI sinó 
també  la declaració de renda. S’ha fet amb la idea de anivellar tota aquella puja excessiva dels 
valors cadastrals que va ser per  sobre dels valors de mercat i per tant, estaven desfasats. El 
que  ha intentat  el Cadastre és rebaixar el valor cadastral i,  si els tipus no es modifiquen 
excessivament, els diners pagats de més per culpa del moment que es va fer aquella revisió, 
es retornen al ciutadà.
Llagostera ha optat per congelar-ho i considera que no és tornar al ciutadà el que li correspon. 
Recorda la quantitat de queixes, escrits, twits i fòrums que hi va haver dient que hi havia hagut 
un increment de l’IBI per culpa d’en Toni Navarro, que era intolerable i que s’hi havia de posar 
remei i que l’equip de CiU n’hi posaria. Però no ha estat així. 
S’acabaran pagant 500.000 euros de més si no es fa la rebaixa que el Cadastre proposa i 
demana que es faci un esforç. No s’opta per això. D’acord. El que demanen és que es faci un 
esforç de contenció i que es retorni part de l’IBI al ciutadà.   
Tal com ha manifestat el Sr. Parron i creu recordar que l’actual regidor d’Hisenda l’any 2003  
també ho havia dit, considera que les ordenances fiscals s’haurien de lligar amb el pressupost 
per saber els ingressos o les depeses que hi haurà  i fer les ordenances en conseqüència, cosa 
que no s’ha fet.  
A la Comissió Informativa ja va dir que voldrien saber quin moviment hi hauria a l’impost de 
construccions i sembla que aquest estudi no està fet. 
També varen demanar un estudi de les despeses de jardineria. S’ha contractat una empresa 
que val una picossada i resulta que no hi ha cap estudi que digui el que costaria si s’hagués fet 
amb empleats municipals. 
Demana treballar les despeses de manera racional i així es podria retornar al ciutadà una part 
de l’IBI. 
En relació a les despeses de regidors, que pugen 27.000 euros, l’equip de Convergència va dir 
que retallaven moltíssim, cosa que el seu grup no s’ho creu, doncs aquesta retallada que es 
retorni en forma d’IBI. 
També pensa que s’estan gastant molts diners en comunicació, jardineria, subvencions.... 
S’estan donant subvencions, per exemple, de 4.000 euros per un festival de música, que és el 
mateix que es dóna a Càritas.
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També es gasten molts diners en Policia, que és obvi que és necessària, però es paguen uns 
cursos que costen a les arques municipals al voltants dels 22.000 euros i quan l’acaben 
demanen una comissió de serveis que l’Ajuntament amb molta lleuresa  concedeix. 
I torna a reclamar més temps per acabar d’exposar els seus criteris.

El Sr. alcalde li respon que a la Comissió Informativa de dimecres passat no es va tractar cap 
proposta demanant més temps del reglamentari per discutir el punt de les ordenances. 
L’única cosa que va rebre va ser un whatsapp del Sr. Parron demanant-ho, atès que els altres 
punts de l’ordre del dia es preveien ràpids. 
S’ha analitzat la petició i s’ha considerat que en 5 minuts ja es poden dir coses si un se centra 
en el tema. 

El Sr. Ramon Soler considera que el Ple de les ordenances hauria de servir per parlar de 
model i continua l’oferta que va fer perquè Llagostera fixés un model tributari que no 
depengués de qui governa sinó de la voluntat de fer les coses d’una determinada manera. Va 
fer una sèrie de propostes i no ha rebut feedback, encara que hi haurà el període d’al·legacions 
i encoratja a fer-ho en temes com la tarifació social, etc.
La declaració d’intencions és molt bona però quan s’ha de plasmar la cosa es complica molt. 
Voluntat, tota, motiu pel qual es varen reunir abans per explicar els trets bàsics de les 
ordenances per aquest any vinent.
El que es fa amb la taxa del cementiri, és que abans quan s’acabava la concessió per 50 anys  
s’havia de tornar a demanar i ara es fa una renovació. 
Pel que fa a l’IBI, la voluntat és que es mantingui el padró tal  com estava i en termes reals els 
rebuts continuaran baixant perquè no es recupera ni de bon tros l’IPC d’aquest període. 
Pel que fa a la intervenció d’ERC, creu que s’ha de ser seriós i no dir que l’Ajuntament de 
Llagostera es pot permetre el luxe de baixar 460.000 euros d’ingressos al pressupost.
Demana que qui aconsegueixi fer un pressupost amb 460.000 euros de menys és per concedir-
los un Nobel, perquè amb la situació actual no sabria com quadrar-lo. S’ha de ser seriós per 
poder explicar a la gent que el pressupost es nodreix dels ingressos i si hi ha hagut una rebaixa 
dels valors cadastrals ha estat perquè s’ha demanat. 
En definitiva, la voluntat és la que és per tenir un nivell d’ingressos correcte i els rebuts de l’IBI 
aquest any no tornaran a pujar i l’any passat varen baixar un promig de l’1,5%. 
La gent de Llagostera no veurà incrementat l’IBI i en termes reals es tornarà a reduir. S’ha de 
ser conscient que l’Ajuntament es nodreix dels ingressos de les ordenances i si no es volen 
ingressar diners s’haurà de començar a tancar serveis. I demana que se li expliqui com es pot 
tancar un pressupost amb 500.000 euros de menys. 

El Sr. David Parron diu que,  atès que en aquest Ple no hi havia tants punts a l’ordre del dia, 
es podria haver fet una mica d’esforç entre tots perquè les ordenances són un punt prou 
important per dedicar-hi més  temps per explicar-se, 5 minuts a la primera intervenció i 2 a la 
segona, considera que són molt justos per tenir una discussió correcta. 
Sobre la tarifa social, que el Sr. Soler ha dit que des de l’oposició es podria haver presentat 
alguna proposta, ha de dir que aquest és un tema que no es por treballar bé des de l’oposició 
perquè s’han de tenir els mitjans i els estudis de costos del propi Ajuntament i, per tant, és una 
qüestió de tenir la voluntat o no des de l’Ajuntament perquè això sigui possible i,  si l’equip de 
govern ho vol tirar endavant,  s’ofereix a col·laborar.

El Sr. Antoni Navarro manifesta que ha quedat clar el que deia que per falta de temps la gent 
s’explica malament.  Espera que el Sr. Soler s’escolti amb cura el que ha dit i en cap moment 
ha dit que es torni tot. Ha dit que es podia fer alguna reducció i aquesta part de la reducció es 
tornaria al llagosterenc. 



12

Ho ha dit dues o tres vegades, en qualsevol cas no tornaran a discutir això perquè sap que li 
tornarà a sortir amb el mateix. 
Quant al cementiri, demana que no es toqui per un defecte de forma, atès que l’empresa 
concessionària havia d’haver presentat la modificació de taxes el dia 10 de setembre i ho han 
fet el 14 d’octubre, alhora  recorda que els diners que es recaptin aniran a parar a l’empresa, no 
a l’Ajuntament. Una empresa que s’equivoca ha d’assumir els seus errors.
El tema de les escombraries: S’ha fet un estudi que queda ben just i que es va haver de 
demanar per què no hi era. Quan es fa aquest estudi econòmic hi ha una sèrie de despeses 
que s’han d’equilibrar amb els ingressos, però que,  com ha dit abans,  s’equilibra. 
Però si es miren altres estudis, el peó i l’oficial de la brigada estan al 40%,  quan fins ara eren 
del 30%, o sigui que hi ha més dedicació de la brigada municipal destinada a la recollida 
d’escombraries i demana el perquè a la regidora corresponent. 
La resta de temes els presentaran en el període d’al·legacions. 

El Sr. Ramon Soler respon que,  pel que fa al defecte de forma, s’haurà de mirar però que 
quedi clar que hi ha modificacions en la taxa del cementiri que beneficien  la gent, tal com ha dit 
abans,  les taxes de les renovacions de les concessions de nínxols o columbaris es redueixen a 
la meitat. 
Hi ha un acord de Junta de Govern que reconeix una inversió per la construcció del tanatori per 
part del concessionari del servei, acordat i per petició expressa de l’Ajuntament,  i també hi ha 
un acord on es diu que es reverteix el cost d’aquesta inversió, o sigui que varen fer de banc a 
cost zero i aquest acord encara és vigent. 
El servei del manteniment del cementiri es cobra perquè l’empresa concessionària mantingui el 
cementiri i hi ha d’haver un equilibri econòmic amb la proposta feta al seu dia en la concessió. 
Li agradaria que quan es parlés de les ordenances s’entrés més a fons de com es volen 
generar els ingressos i de quin model tributari hi ha. Si l’única alternativa és anar a buscar 
defectes de forma, són maneres de fer que no comparteix. 
El mateix passa en l’estudi econòmic del servei de recollida d’escombraries, els operaris 
municipals cada dia al matí fan un repàs al poble i afegeix que el promig de costos d’aquest 
servei està molt per sota si es compara amb els pobles veïns. 
Per acabar, diu que pràcticament tot es congela pel que fa als ingressos, només es toquen 
dues ordenances, l’IBI en el seu conjunt no té pressió respecte a l’any passat i en termes reals 
tornarà a baixar.

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

El Sr. alcalde abans d’entrar a debatre el proper punt de l’ordre del dia,  vol fer constar que 
quan es faci la Comissió Informativa per tractar el tema dels pressupostos, es pactarà el temps 
que cada grup destinarà a les intervencions en la defensa de la proposta.
També pren nota pel Ple de l’any que ve de les ordenances i, si es considera que és un cas 
d’extrema necessitat,  es pactarà el temps que s’hi destinarà. 
Però recorda que el temps de les intervencions figura aprovat en el ROM,  que és el que s’ha 
de seguir. 

El Sr. David Parron puntualitza que el ROM no diu res del temps, sinó que es va  acordar a 
principis del mandat. 

2.1.4. PRP2015/1435   Moció d'ERC, per al control i transparència dels contractes amb 
l'Ajuntament.- Exp. núm. 2015/1303    
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Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:

“Atès que la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, té com a finalitat “ampliar i reforzar la transparencia de la actividad 
pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y 
establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos”.
Atesa la introducció del document “Recomanacions per a la millora de la transparència a les 
institucions i a les empreses”, del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el 
Creixement, que diu:
La transparència es refereix a la informació que subministren les empreses, els governs, els 
agents socials, i qualsevol altra organització pública o privada a les seves parts interessades o 
stakeholders. Es pot definir com la situació en què les activitats públiques comercials i 
financeres es duen a terme d'una manera oberta, sense secrets, de manera que les parts 
interessades poden veure com es duen a terme les accions i així confiar que aquestes activitats 
són justes i honestes”.
Atesa la realitat contractual de l’Ajuntament de Llagostera, en què es realitzen contractes amb 
una dubtosa legalitat, com la que es va dur a terme amb la contractació d’una empresa per a la 
neteja viària del dia 1 de gener de 2015 al 31 de juliol del 2015, contracte que es va signar i 
aprovar el dia 5 de març del 2015, quan aquests serveis s’estaven realitzant des del mes de 
gener, amb el buit legal que suposa aquesta actuació.
Atès que en molts casos els contractes menors es realitzen amb les mateixes empreses, 
malgrat hi hagi altres empreses del sector”
S’acorda:
Primer-. L’Ajuntament de Llagostera es compromet a efectuar els contractes amb empreses 
abans de començar l’activitat objecte del contracte.
Segon-. L’Ajuntament de Llagostera es compromet a diversificar els contractes amb totes les 
empreses del poble, sempre que no hi hagi diferències de preu substancials que afectin a la 
liquiditat de l’Ajuntament de Llagostera.
Tercer-. Demanar als serveis jurídics de l’Ajuntament un certificat sobre legalitat o il·legalitat de 
l’adjudicació del contracte menor a favor de l’empresa Recuperacions Marcel Navarro i Fills, SL  
(Exp. 2015/419).
Quart-. Fer pública, en el proper ple, la relació de contractes en què no s’ha complert fins ara 
amb el que s’acorda al punt 1 de la present moció.” 

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que en aquest moments la política té una ombra de 
sospita que cal que entre tots la traiem de sobre i s’ha de procurar que les coses siguin prou 
transparents perquè ningú dubti que les coses es fan bé. 
En aquesta moció no es pretén denunciar res, sinó clarificar que com a Ajuntament hem de ser 
curosos amb els contractes que es facin. 
Els defectes de forma són importants perquè és el que dóna la sensació de seriositat i de 
treball ben fet. 
Tenint en compte el que acaba d’exposar, han analitzat alguns contractes que s’han fet, 
analitzar quina és la visualització dels contractes que es fan, des de la pàgina web de 
l’Ajuntament, veure si els contractes que es fan estan prou diversificats i com que han vist 
algunes coses no gaire clares, ho volen deixar palès, però no amb la intenció de fer cap mena 
de denúncia, sinó perquè tots plegats treballem amb més cura perquè la sospita que hi pugui 
haver no existeixi. 
L’exposició de motius d’aquesta moció es basa en les lleis de transparència i en unes 
recomanacions de la seva  millora fetes pel Consell Assessor i,  atesa la realitat contractual de 
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l’Ajuntament de Llagostera, en què es realitzen contractes que creuen que tenen com a mínim 
alguna irregularitat administrativa, com la que es va dur a terme amb la contractació d’una 
empresa per a la neteja viària del dia 1 de gener de 2015 al 31 de juliol del 2015, contracte que 
es va signar i aprovar el dia 5 de març del 2015 i el pressupost també era del mes de març, 
quan aquests serveis s’estaven realitzant des del mes de gener. Si més no, és una irregularitat 
administrativa.
Els llums de Nadal que es varen llogar el desembre del 2014  i que varen costar 12.000 i escaig 
d’euros, la seva aprovació va ser el febrer de l’any següent.
No vol pas dir que s’hagi de fer una investigació a fons, però com a mínim són irregularitats que 
cal solucionar.
Per altra banda, a l’anterior legislatura el regidor d’ERC ja va exposar que caldria diversificar 
els contractes, cosa que tampoc s’ha acabat de fer. 
Fa referència al president de la Generalitat quan en el Parlament va dir que “nosaltres som un 
exemple perquè intentem que no hagi mai cap modificació d’un pressupost un cop s’hagi licitat” 
i demana que aquí es faci així. 
A continuació i per acabar llegeix els quatre punts de la part dispositiva de la moció que es 
presenta a aprovació. 

El Sr. Sergi Miquel diu que abans d’entrar a debatre la moció vol fer una reflexió al Sr. Navarro 
que té molt a veure amb les formes i les línies que acostumen a passar i que té a veure amb la 
famosa frase que es dóna per suposat que el normal en aquest Consistori és fer coses de 
dubtosa legalitat. 
L’única cosa que li demana és que se sigui curós i molt delicat amb les formes, perquè hi ha 
una nebulosa al voltant de la política que convé dissipar i amb comentaris com aquest no ajuda 
gens a la feina de l’equip de govern, ni a la dels funcionaris ni als regidors d’ERC,  que no 
varen intervenir en cap moment.
Llegint la moció li queda un dubte que no sap si es vol parlar del seu títol o bé del cos del text, 
perquè sembla que estan totalment desvinculats. No sap si es vol parlar de la transparència o 
d’alguna altra cosa que desconeix.
Com que creu que vol parlar de transparència i de millorar-ne el servei, el primer que hauria 
d’haver fet el Sr. Navarro era haver vingut a parlar amb el regidor responsable, per saber què 
s’està fent, què es vol fer i com es vol fer. Atès que no ha estat així entén que el que vol parlar 
és d’una altra cosa.
L’Ajuntament està fent coses a les quals la llei no obliga, que es fan per iniciativa pròpia i amb 
la voluntat de dissipar qualsevol nebulosa al voltant d’una acció de govern concreta.
Es publiquen les actes dels Plens, de les Juntes de Govern, les execucions pressupostàries 
setmanals, els plans de tresoreria trimestrals, els períodes mitjans de pagaments a proveïdors, 
les modificacions de crèdit, la totalitat del pressupost municipal, tant de l’Ajuntament com dels 
Patronats, la relació de llocs de treball, les retribucions dels càrrecs electes, la relació de 
contractes menors i majors i tot això s’està fent perquè la convicció d’aquest equip de govern 
és que  convé anar en aquesta direcció si es volen dissipar antigues ombres al voltant de la 
política. 
Pràcticament tota la moció se centra en un cas concret, que s’ha explicat per activa i per 
passiva que compleix el marc legal,  que no traspassa cap línia vermella.
Si,  malgrat això,  el que es vol és generar una nebulosa i males sensacions en els plenaris o 
en la política local, allà ells, però a l’equip de govern no el trobaran. 
Aquesta moció creu que és tòxica i de transparència només se’n parla a les dues últimes línies 
i se’n dediquen 10 a parlar d’un cas i d’una empresa concreta.

El Sr. David Parron manifesta que no li preocupa gaire si el text de la moció va amb la mateixa 
línia que el títol o no; el que li interessa és el text en general, que el seu grup ja hi està d’acord. 
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La transparència no ha d’espantar i quanta més millor i ja sap que a la pàgina web de 
l’Ajuntament hi ha molta informació i se n’alegren perquè ha estat una pas molt important en els 
últims anys.
Aprofita per dir que l’últim contracte menor publicat és del dia 16 de juliol, cosa que caldria 
actualitzar.
Dels quatre punts que es pretenen aprovar, sí que és veritat que un és d’un cas concret, però el 
primer i segon punt són totalment assumibles, potser el tercer  els pot molestar perquè demana 
un posicionament concret sobre la legalitat o il·legalitat, però la resta no creu que sigui cap 
cosa de l’altre món. 
No els espanta aquesta moció i hi votaran a favor.

El Sr. Antoni Navarro diu que si fos una moció incendiària el punt tercer no el plantejarien, 
senzillament dirien que hi ha irregularitats i el que diu és que són contractes. Repeteix que li 
estranya que es facin contractes a misses dites, com el cas dels llums de Nadal, que es 
contracten el mes de febrer, dos mesos després d’instal·lar-los i considera que no és del tot 
correcte perquè no permet cap bon seguiment per part dels grups de l’oposició.
Per tant, l’única cosa que el seu grup pretén és que aquesta irregularitat que han vist i que pot 
generar alguna sospita s’aclareixi.
Aquesta moció és producte d’una pregunta que no va ser prou resposta. L’única cosa que 
pretenien al Ple passat era saber que passava amb aquesta mena de contractes.

El Sr. Sergi Miquel diu que,  com que intuïa que aquesta moció vol anar a un cas en concret, 
manifesta que la Llei de Bases de Règim Local en el seu article 26 diu “los municipios deberán 
prestar en todo caso los servicios siguientes: en todos los municipios, alumbrado público, 
cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria.......”. Com que la neteja viària és un servei 
d’obligat compliment,  l’Ajuntament de Llagostera ha d’oferir aquest servei i a més cap dels 
imports a pagar supera el que marca la llei per iniciar un altre tipus de procediment 
d’adjudicació. 
Afegeix que des del primer moment de començar els treballs, estaven coberts per  
l’assegurança de l’empresa. 
La voluntat de la moció no és aclarir, sinó generar nebuloses estranyes al voltant d’un tema que 
es pot aclarir, per tant, el vot del seu grup serà contrari, encara que els tres primers punts són 
assumibles.
L’Ajuntament de Llagostera no s’ha de comprometre a diversificar els contractes amb totes les 
empreses del poble i més entendre això com una mesura de transparència. 
Tot això ja es fa i no es creu convenient comprometre’s a aprovar una moció que parla d’uns 
temes que no tenen res a veure-hi. 

El Sr. David Parron vol aclarir que la Llei de Bases diu que efectivament la neteja viària s’ha 
de prestar obligatòriament, cosa que l’Ajuntament ja fa amb personal de la Brigada Municipal, 
una altra cosa és el contracte que es fa amb una empresa per treballar a la tarda i demana no 
embolicar la troca. 

El Sr. Antoni Navarro diu que efectivament la neteja viària ja es presta i aquest no és el 
problema i també ha parlat dels llums de Nadal, que no hi té res en contra. 
La idea de la moció era treure aquesta nebulosa i particularment encara surt amb més 
nebulosa, atès que no es vulgui fer aquest estudi......Si no té raó, demana que s’aporti un 
certificat dels serveis jurídics dient que és legal i llavors callarà i demanarà perdó públicament, 
perquè si no, la sensació que pot tenir és que alguna cosa està malament. 
Per acabar, diu que ha entrat a la pàgina web i molts contractes menors no hi estan reflectits.
Li sap greu que una cosa tan simple, l’equip de govern no la vulgui aprovar. 
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El Sr. alcalde vol aclarir que a l’hora de distribuir els treballs municipals que s’adjudiquen de 
fusteria, de ferro, d’arranjament de voreres, es diversifica, no ho fa sempre la mateixa empresa, 
sinó que se’n convida diverses. 

Es denega per majoria absoluta (vot contrari dels 9 regidors/es de CiU i vot a favor dels 3 
regidors de CiU i del d’ALL).

2.1.5. PRP2015/1437   Moció d'ERC, en relació a l'impuls del Consell de Comunicació. 
Exp. núm. 2015/1304    

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

“Atès que l’Ajuntament de Llagostera va aprovar amb data de 27 d’abril de 2000, el Consell de 
Comunicació.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Llagostera va aprovar en sessió extraordinària de 29 de juny 
de 2015 el nomenament dels regidors que formaran part del Consell, Municipal de 
Comunicació.
Ates que el Reglament del Consell Municipal de Comunicació preveu el nomenament de “4 
persones relacionades amb la comunicació, o membres d’entitats cíviques locals”, i que 
aquestes 4 persones seran escollides pels membres designats pel consell de comunicació que, 
juntament amb l’Alcalde o Regidor en qui delegui, es reuniran per elegir-los.
Atès que l’article 6.1 del reglament del Consell Municipal de Comunicació diu que aquest 
consell “es reunirà en sessió ordinària a la Casa de la vila una vegada cada any”
Atès que la darrera reunió va tenir lloc el dia 28 de desembre de 20102, és a dir, farà tres anys.
Atès que el Reglament de Participació Ciutadana, en el seu article 18.2 manifesta que “Per tal 
de garantir que la informació lliurada és clara i veraç, que es fa de manera àmplia i objectiva i 
que es respecta la pluralitat política, social i cultural, l’Ajuntament mantindrà operatiu el Consell 
municipal de comunicació””
Per tot això,
S’acorda:
Primer.- Convocar de manera immediata el Consell Municipal de Comunicació per tal de 
nomenar i portar-ho a ple les 4 persones relacionades amb la comunicació, o membres 
d’entitats cíviques locals que s’han de designar segons l’article 4.3 del Reglament del Consell 
Municipal de Comunicació.
Segon.-  Portar al ple del mes de novembre els membres designats per a la seva aprovació 
definitiva.
Tercer.-. Un cop designats tots els seus membres, convocar novament el Consell Municipal de 
Comunicació per acordar el sistema de com,unicació que garanteixi una informació clara, 
objectiva i veraç, que respecti la pluralitat política, social i cultural. 
Quart.- Mentre aquest procés té lloc, l’Alcalde reunirà els portaveus de cada grup municipal 
amb els responsables de Llagostera Ràdio per organitzar els programes informatius que 
garanteixin el dret a la informació dels llagosterencs.” 

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Antoni Navarro diu que aquesta moció també és un intent per millorar la comunicació, 
que és la base d’una bona participació. Una bona comunicació genera un flux important d’idees 
que fa que les coses millorin i una bona comunicació fa que hi hagi la pluralitat de totes les 
maneres de pensar que hi ha a l’Ajuntament i pensa que s’ha de ser molt curós en la 
comunicació. 
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Varen demanar que s’impulsés el Consell Municipal de Comunicació i la cosa no avança. A la 
Comissió Informativa se’ls va dir que les persones encarregades no acabaven de tirar del carro 
i pensa que l’Ajuntament té la potestat d’obligar-les a fer-ho.
Resumint, el que volen és que aquest Consell de Comunicació tiri endavant, que ja ho varen 
demanar al primer Ple d’aquesta legislatura. 
En el Ple del 29 de juny es van nomenar els regidors que formarien part del Consell de 
Comunicació i el seu reglament preveu el nomenament de quatre persones relacionades amb 
la comunicació o membres d’entitats cíviques locals, que s’han de canviar a la meitat de la 
legislatura i seran escollides pels membres designats pel Consell de Comunicació.
Resulta que aquestes quatre persones fa anys que no es canvien, no es fan les reunions que 
toca i per tant, tampoc es pot modificar res, per tant, demanen que s’impulsi. 
A més, el punt 6.1 del Reglament del Consell diu que es reunirà en sessió ordinària a la Casa 
de la Vila una vegada cada any i varen demanar al personal de la casa quina va ser l’última 
reunió que va ser el mes de juliol del 2014. 
També el Reglament de Participació Ciutadana aprovat diu que per tal de garantir que la 
informació lliurada sigui clara i veraç i que es fa d’una manera àmplia i objectiva i que respecta 
la pluralitat política, social i cultural, l’Ajuntament mantindrà operatiu el Consell Municipal de 
Comunicació. 
Per tant, com que no funciona aquest Consell, demanen convocar-lo de manera immediata i 
llegeix els quatre punts de la part dispositiva de la moció.   
Aquesta moció no pretén denunciar res, sinó que demana que allò que toca fer per garantir la 
comunicació amb els llagosterencs es porti a terme. 

El Sr. Ramon Soler diu que avui ha après coses noves, que hi ha mocions nebuloses, 
incendiàries, tòxiques i ara un nou model que és la indefinida temporalment.... Aquest Consell 
de Comunicació es va reunir l’any passat, el 29 de juliol de 2014,  que ja ho va dir a l’últim Ple.
Pel que fa al contingut de la moció, que ja ho va dir a la Comissió Informativa, és erroni, atès 
que els estatuts diuen que el Consell es constitueix a meitat de mandat. El Ple nomena els 
representants dels regidors  i és el Consell qui nomena la resta, que no ho ha d’aprovar el Ple i 
és una de les coses que es demana a la present moció.             
El Consell de Comunicació sí que està constituït, es va reunir fa un any i l’anterior no es va 
reunir perquè precisament hi havia problemes per trobar els que no eren designats per 
l’Ajuntament, cosa que es va esmenar  i arreglar en el Consell de Comunicació de l’any passat.
Una altra cosa és que s’hagi de replantejar la utilitat d’aquest Consell i està disposat a fer-ho, 
com ja es va dir en els primers plens de la legislatura, que també es va comprometre a 
convocar-lo durant el proper mes de novembre.
Per tot el que ha exposat, considera que aquesta moció no té cap sentit i no cal escarrassar-hi 
tant, per tant,  el vot de l’equip de govern serà contrari, atès que el que es demana ja existeix, 
perquè el Consell es va reunir l’any passat i es convocarà el mes de novembre. 

El Sr. David Parron manifesta que és cert que el Reglament diu que es renovaran a la meitat 
del mandat,  que era el 2013, any en què  ni tan sols es va convocar el Consell i que així 
difícilment es podien renovar els membres no electes, per tant, que es proposi ara no li sembla 
fóra de lloc, atès que la renovació no es va fer ni l’any 2013 ni el 2014.
Tampoc veu cap problema per aprovar aquesta moció perquè no entra en contradicció si es 
convoca el Consell el mes de novembre, no és cap excusa ni la comparteix.
Arran de tota la indefinició que hi ha a Llagostera Ràdio, de com funcionarà, resulta que els 
grups de l’oposició no tenen un òrgan municipal (com la ràdio) per poder fer les seves 
propostes i demana que se solucioni i que es tregui d’aquesta situació en fals que està.
En Consell de Comunicació és un bon òrgan per tractar-ho i el tema de la ràdio s’ha de 
desencallar. Si la ràdio funciona és gràcies a la vocació i a la bona voluntat que tenen els que 
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la fan possible perquè ningú pot portar una ràdio amb un pressupost de 9.000 euros i dubta que 
si mai es treu a concurs algú la pugui fer tirar endavant amb aquest finançament. 
Demanen poder tenir un òrgan de comunicació local prou eficient, de qualitat i ben finançat. 
La moció els sembla bé i no hi ha cap punt en què no hi estiguin d’acord, per tant el seu vot 
serà favorable. 

El Sr. Antoni Navarro respon que l’acta del Consell de Comunicació,  quan la va demanar per 
veure la data a l’expedient, no hi era i després ha aparegut, i com que no hi era li van 
comunicar una data errònia, com molt bé sap el Sr. Soler. Evidentment, no responsabilitza de 
l’error al personal de la casa, però tampoc ell n’és el responsable.
Però quan es mira l’anterior acta, veu que va ser el 29 de desembre, és a dir, en comptes de 
reunir-se cada any es fa cada any i mig i d’aquesta manera no es pot funcionar, atès que hi ha 
una normativa i s’ha de complir. 
Quan es diu que hi ha algun punt d’aquesta moció que no s’ajusta, ha de dir que quan la va 
acabar la va ensenyar al secretari de la Corporació, qui va manifestar que era correcta. 
Sembla que a més del secretari hi ha algú que sap més que ell i és una sort tenir aquest 
reguitzell d’advocats i de juristes.

El Sr. Ramon Soler respon que el secretari no és a l’Ajuntament per corregir les mocions que 
es presenten.
L’anterior Consell de Comunicació Local no es va convocar perquè el grup d’ERC no tenia 
regidor.
Aquest Consell té l’objectiu de vetllar per la comunicació, pels mitjans locals, etc. i a l’últim 
Consell es va donar compte d’alguns canvis haguts  al Butlletí i a la Ràdio, que en són 
membres nats.
Si la reunió es va fer el mes de desembre, és perquè es va fixar aquesta data, no per res més, 
perquè els estatuts diuen que la reunió es farà una vegada l’any  i procurant que hi sigui 
tothom.
Recorda que els regidors es deuen a la gent de Llagostera i hi ha d’haver un mínim de respecte 
i educació entre gent adulta.

El Sr. David Parron manifesta que l’any 2014, efectivament, hi havia representants de 
Llagostera Ràdio i del Butlletí, el que es referia és que no es varen designar els altres quatre 
membres. 
És tasca del regidor  procurar que a la gent li interessi estar en un Consell de Participació.  

Es denega per majoria absoluta (vot contrari dels 9 regidors/es de CiU i vot a favor dels 3 
regidors de CiU i del d’ALL).

3. Control i gestió municipal. 

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

El Sr. secretari dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van des de la número 972 del 
dia 25 de setembre de 2015, a la número 1075 del dia 22 d’octubre de 2015. 
Igualment dóna compte de les Juntes de Govern Local, des de la número 31 del dia 24 de 
setembre a la número 34 del dia 15 d’octubre de 2015, les actes de les quals ja les han 
rebudes tots els regidors. 

3.2 Informes d’Alcaldia. 

El Sr. alcalde informa dels següents temes: 
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-  Que s’han fet reunions periòdiques a les obres de la Carretera i de la Casa de les Viudes.
- Que té hora de visita amb el director general d’Urbanisme per parlar de la urbanització La 
Canyera. Ara ja té el projecte de reparcel·lació registrat i té molt definits els carrers i alguns 
serveis no s’hauran de tocar. Per tal de reactivar una mica l’economia local, atès que a 
Llagostera hi ha molta gent que es dedica a la construcció,  vol demanar si pot haver-hi alguna 
possibilitat que es puguin donar llicències d’obres. 

3.3 Precs i preguntes.

El Sr. David Parron formula les següents preguntes i un prec: 
- En el llistat de decrets del mes passat va veure que hi havia 10 infraccions en gestió de 
residus que per caducitat de l’expedient o per errors en l’expedient s’han hagut d’anul·lar.
Demana el perquè d’aquestes anul·lacions i també poder obtenir una estadística del que no es 
cobra en temes d’infraccions  i per quins motius (caducitat dels expedients, errors durant la 
tramitació, etc), sigui del tipus que sigui. 
- El magatzem de materials d’obra de l’empresa Sais que hi ha a la C-35, passat el mas Roura, 
fa molt temps que se l’havia requerit perquè no és legal, demana com està el tema. 
- En el Ple passat es va demanar si era previst obrir el carrer Maria Gay fins al carrer Ricard 
Casademont,  ara que ja no està ocupat per les llenyes i se’ls va contestar que formava part del 
SUD-12, però creu que només hi ha una vorera que forma part del SUD-12 i torna a reformular 
la mateixa pregunta.
- En relació als fanals de l’enllumenat públic, que a vegades funcionen i d’altres no, però els 
que no ho fan ho fan molts dies seguits i considera que la Policia Local hauria d’estar fent més 
aquestes tasques de control que no pas suplint els Mossos d’Esquadra. Pregunta què es fa.
-  Han vist que hi ha un conveni signat amb l’ACA per la neteja del tram urbà de la riera 
Gotarra. Demana si ja hi ha data per fer aquests treballs.       
- Es posa en marxa la primera setmana del programa apropa cultura, iniciativa per afavorir la 
participació de la gent amb menys recursos als espectacles de música, de dansa o de teatre, 
amb preus molt reduïts.
El prec és que,  si l’any vinent es torna a repetir aquest programa, l’Ajuntament s’hi adhereixi, 
atès que aquest any ja no hi ha temps. 

El Sr. Antoni Navarro formula els següents precs i preguntes: 
- A l’anterior Comissió Informativa es va parlar del tema de l’escola Puig de les Cadiretes, que 
sembla que l’empresa constructora té dèficits pel que fa a la seva construcció i si no ho varen 
entendre malament, l’Ajuntament intentava que s’arrangessin els problemes però que ell també 
hi col·laboraria.
Creu que s’hauria de ser més punyent en aquest sentit i obligar l’empresa a fer la feina que li 
pertoca i que l’Ajuntament s’ho estalviés. Alhora ofereix el suport del seu grup a l’hora de 
reclamar i si cal,  pressionar l’empresa.
- En relació a les comissions de serveis que es concedeixen als membres de la Policia Local, 
considera que hauria de ser una cosa que interessés a les dues parts.
Hi ha massa gent que aprova l’oposició i va a fer el curs a l’escola de Policia, que 
aproximadament costa a les arques municipals uns 22.000 euros.
Mentre  aquest agent és a l’escola se li paga el sou i se n’agafa un altre que el supleix.
Creu que hi ha massa gent que demana aquestes comissions, un cop l’Ajuntament ha pagat el 
curs i això és llençar els diners i demana que s’aturin les concessions de les esmentades 
comissions. 
- Agraeix que s’hagi arranjat el vial de can Coixinera, tal com es va demanar, però resulta que 
la vegetació que varen estassar la varen deixar sobre l’asfalt i demana que s’acabi de fer bé. 
- Han vist moltes queixes i suggeriments que fa la gent a l’Ajuntament via telemàtica i que no 
tenen resposta, demana ser més curós en les respostes perquè a vegades arriben tard i posa 
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l’exemple que els ha sobtat molt veure que hi ha una resposta als gestors de les piscines, el 
mes d’octubre, dient-los que quan s’estiguin banyant s’ha de fer el control del clor, quan ja 
ningú es banya, i s’havia d’haver fet el mes de juliol. 
Demana que s’agiliti aquest servei. 

El Sr. alcalde respon el següent:
- Tema sancions i tants per cents que s’anul·len: Ja ho farà mirar i ho contestarà. 
- Materials de construcció de Sais: és al Jutjat. L’expedient va acabar el seu procediment i fins i 
tot Urbanisme, amb una reunió mantinguda,  els va dir que no es podia legalitzar.
- Obertura del carrer Maria Gay: Primer s’ha d’analitzar el cost que tindria fer l’obra i de cares al 
pressupost del 2016 s’hauria de mirar de fer-hi alguna actuació. 
- Control de l’enllumenat públic: La Policia quan veu alguna anomalia truca directament a 
l’empresa,  que té un servei d’urgència que hauria de venir immediatament, igual que controla 
qualsevol desperfecte de la via pública, com forats, branques caigudes, etc. 

El Sr. Xavier Vilella, en relació a la neteja de les rieres, explica que hi ha una subvenció de 
l’ACA a l’Ajuntament per fer el tram urbà de la Gotarra.
Per altra banda, l’ACA ha netejat el tram no urbà fins al límit del terme municipal i també ha 
netejat el tram de les tres rieres Banyaloques. 
L’ACA no desbrossa sinó que treu arbres que han fet la seva vida, arbres que no pertoquen o 
fer aclariments, però l’herba no la talla perquè al cap d’un parell de mesos torna a créixer. 
A les Banyaloques en cap moment han tret els canyers de dalt de la mota, perquè tornen a 
sortir ràpidament, sinó que els han netejat per dintre i han deixat la part externa perquè entri 
menys llum i es reprodueixi més poc a poc. 
Altres anys, mitjançant programes del SOC, el tram urbà de la Gotarra s’havia desbrossat.                  
Una vegada l’empresa contractada per l’ACA hagi acabat les feines, a l’Ajuntament li pertoca 
fer el manteniment i també s’han demanat pressupostos per mirar d’afinar una mica més els 
treballs i fer alguns altres trams o recs que falten.  
En relació al vial de servei de la C-35, cada any de cara a l’estiu el que fa és segar la vegetació 
per evitar incendis. Fins al mes d’agost va ser molt sec i quan ho va fer estassar al cap de poc 
va ploure i va semblar que no s’hagués fet res. 
A més,  aquest vial de serveis era propietat de Carreteres,  que el va cedir a l’Ajuntament,  i de 
cara a l’any vinent,  com que hi ha prop de 10 km. afegits que abans eren de Carreteres i ara 
són municipals,  ja ho tindrà present a l’hora d’elaborar el pressupost i incorporar-ho.

El Sr. Josep Aliu,  en relació als preus de Cultura pel que fa a teatre i espectacles, diu que ja 
són molt reduïts, tret dels que vagin destinats a la lluita contra el càncer  o a la marató de TV3,  
que llavors sí que no hi ha reduccions.
Normalment es cobra entre 8 i 4 euros i,  si són teatres amateurs o de gent del poble,  es 
cobren entre 3 i 6 euros, o sigui que més econòmic ja no pot ser.
Si hi ha alguna persona que no pot pagar-ho, amb col·laboració amb Serveis Socials no hi 
hauria cap problema per fer algun carnet per tenir-hi accés.

La Sra. Anna Hereu, en relació a les deficiències de l’escola Puig de les Cadiretes, manifesta 
que primer el centre ho va comunicar a l’empresa que en fa el manteniment, mitjançant 
trucades i també per escrit.
Quan reiteradament se’ls ha avisat i al final vénen, com a regidora hi assisteix, acompanyada 
de l’arquitecte municipal.
Si és un tema que és necessari i que és per bé de l’escola, s’arriba a una entesa perquè no es 
deteriori més, però mai ho paga totalment l’Ajuntament i sempre són temes molt puntuals, com 
per exemple unes columnes ignífugues del pati que ja s’havien d’haver pintat l’altre estiu.
Ara l’Ajuntament hi ha posat la pintura i l’empresa la mà d’obra.
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El Sr. alcalde,  en relació al tema de les comissions de serveis que es donen a agents de la 
Policia Local, diu que des del 2002 se n’han donat cinc.
Quan marxen és perquè milloren professionalment i econòmicament i Llagostera no es pot 
equiparar ni amb Salt ni amb Palamós, que és algun dels municipis on han anat. 
Quan es concedeix alguna comissió de serveis, prèviament hi ha d’haver un informe favorable 
del comandament de la nostra Policia Local.
La figura de la comissió de serveis és totalment legal i no es pot privar les persones de tenir 
una millora professional o econòmica. 
Diu que forma part de la Comissió d’Interior de l’ACM  i que en una sessió ja es va parlar 
d’aquest tema, que representa un greuge per als ajuntaments, atès que paguen els cursos de 
formació i després se’n van a Mossos o a pobles del costat.
Com que això no es pot prohibir, es demana que, almenys, hi hagi dos anys de carència 
garantits. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que,  si es presenta una proposta en aquest sentit, des d’ERC 
tindran el seu suport.

El Sr. alcalde diu que s’està mirant si contractualment quan s’agafi una persona per a la Policia 
Local hi pot haver-hi una clàusula que digui que,  una vegada hagi sortit de l’Escola de Policia,  
s’haurà de quedar un parell d’anys al poble.  

El Sr. Sergi Miquel, en relació al tema de les piscines, diu que segurament la tècnica ho va fer 
quan va poder, que ell no era conscient d’aquest retard.
Hi ha un ritme important d’entrades que fa la gent i no només és qüestió de respondre, sinó que 
a vegades hi ha d’haver informes tècnics i tot un seguit de feines. 
Es va responent a mesura que es resolen les coses.

El Sr. Antoni Navarro diu que el problema de les piscines va venir  perquè la persona 
encarregada feia vacances i,  en aquest sentit, seria bo que no tornés passar i ho diuen en to 
constructiu. 

El Sr. alcalde afegeix que l’interessat ja n’estava assabentat perquè les inspeccions las fa 
Dipsalut, que és qui envia el comunicat al titular de la piscina i també a l’Ajuntament perquè en 
tingui coneixement. 

El Sr. Ramon Soler diu que s’anirà per preparar el pressupost municipal i que el grup que 
tingui propostes per fer,  que les aporti.
S’intentarà millorar el sistema de recollida de propostes dels ciutadans, s’està acabant de mirar 
la manera de fer-ho.
Diu que ja li agradaria fer un Ple conjunt per tractar el tema de les ordenances i del pressupost, 
però hi ha un problema de dates i és que les ordenances han d’estar publicades abans de 
finals d’any.

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


