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ACTA NÚM.: PLE2015/2 DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PL E DE L’AJUNTAMENT DE 
LLAGOSTERA REALITZADA EL DIA 25 DE FEBRER DE 2015 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-cinc de febrer de dos mil quinze  es 
reuneix el Ple municipal per tenir sessió ordinària sota la Presidència de l’alcalde Sr. Fermí 
Santamaria Molero i amb l’assistència dels regidors  Srs. Josep Aliu Mundet,  Montserrat Vilà 
Añón, Ramon Soler Salvadó, Jesús Malagón Granados, Xavier Vilella Bayé, Anna Hereu Masó, 
Sergi Miquel Valentí, Pilar Aliu Bou, Olga González Gómez, Carles Serrat Tur, Àlex Puig Mayol 
i David Parron Ojeda.  
Actua de secretari el Sr. Josep Rovira i Jofre.  
 
1. Actes pendents d’aprovar  
 
1.1. PLE2015/1 ordinària 28/01/2015 
S’aprova per unanimitat amb les esmenes presentades per CiU, que ja s’han incorporat a 
l’acta.   
 
2. Propostes  
 
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries  
 
2.1.1. PRP2015/186   Actualitzar composició Comissió de delimitació del terme municipal     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:  
 
“Vist que el Ple, en la sessió ordinària de 28 de juliol de 2004, va iniciar l’expedient de 
delimitació del terme municipal de Llagostera amb el terme municipal de Tossa de Mar i va 
nomenar els membres de la corresponent comissió de delimitació.  
Vist que el Ple, en la sessió ordinària de 25 de febrer de 2009, va nomenar la Comissió de 
delimitació del terme municipal del municipi,  constituïda per les persones següents:  
Sr. Fermí Santamaria Molero, alcalde  
Sr. Xavier Vilella Bayé, regidor de medi ambient i medi rural 
Sr. Josep Aliu Mundet, regidor de cultura i festes  
Sr. Norbert Bes Ginesta, secretari de la Corporació 
Sra. Marta Albà Espinet, arxivera municipal 
Vist que el Sr. Norbert  Bes Ginesta va deixar de prestar els seus serveis com a secretari de 
l’Ajuntament de Llagostera el dia 1 de desembre de 2014, passant a ocupar la seva plaça el Sr. 
Josep Rovira i Jofre.  
Ateses les determinacions dels articles 12, 25 i 27 a 29 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) i dels articles 27 a 38 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades 
i de les mancomunitats de Catalunya.  
S’acorda: 
Primer.  Nomenar el Sr. Josep Rovira i Jofre com a secretari de la Comissió municipal de 
delimitació del terme municipal de Llagostera, amb efectes des de l’1 de desembre de 2014, en 
substitució del Sr. Norbert Bes Ginesta, amb la qual cosa la Comissió passa a estar integrada 
per:  
• Sr. Fermí Santamaria Molero, alcalde  
• Sr. Xavier Vilella Bayé, regidor de medi ambient i medi rural 
• Sr. Josep Aliu Mundet, regidor de cultura i festes  
• Sr. Josep Rovira i Jofre, secretari  
• Sra. Marta Albà Espinet, arxivera municipal 
Segon. Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Tossa de Mar.”  
 



Es produeixen les següents intervencions:  
 
El Sr. secretari  pren la paraula i manifesta que, atès que l’Ajuntament ha canviat de secretari,  
també s’ha de canviar en aquesta Comissió de delimitació del terme.  
Fa avinent que el proper dia 19 de març, a la 1 del migdia, representants de la Generalitat i 
d’aquesta Comissió  signaran la corresponent acta de delimitació.   
 
S’aprova per unanimitat. 
  
2.1.2. PRP2015/197   Rectificar l'acord del Ple de 26 de novembre de 201 4, d'adjudicació 
d'autoritzacions de llocs del mercat.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
 
“Vist que en el procediment de convocatòria d’atorgament d’autoritzacions de venda no 
sedentària del mercat municipal, el Ple, en sessió del dia 26 de novembre de 2014, va acordar 
adjudicar la titularitat de les autoritzacions a 8 interessats, 
Vist que s’ha detectat un error en el quadre d’adjudicació on hi manquen tres dels interessats, 
els quals, abans de la sessió plenària, ja havien aportat la preceptiva documentació, essent el 
correcte el següent: 
 

Núm. TITULAR PRODUCTE METRES 
15 JOSE MANUEL MORILLO  

MARTIN 
Alimentari artesanal 5 

21 GERMANS POL I MARC, SL Xurros i productes artesanals 6 

55 DANIEL HOYO VEGA Alimentari (pollastres a l’ast) 6 

64 ESTEFANIA SERRAÏNAT 
LIGERO 

Alimentari (productes a granel) 3 

65 TEQUIPO, SL Roba esportiva 4 
67 BACHIR TAYEBI Basar 8 
10 SERGI MARTÍNEZ COSTA Alimentari artesanal 8 

32 JOSEFA HEREDIA AMADOR Roba 10 

 
Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de els 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que les 
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, 
S’acorda: 
Primer.- Rectificar l’acord del Ple del dia 26 de novembre de 2014, d’adjudicació 
d’autoritzacions de llocs del mercat, en el sentit de substituir el quadre d’adjudicació aprovat pel 
nou quadre indicat a la part expositiva.”  
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
El Sr. secretari  manifesta que es tracta de rectificar l’acord del Ple del 26 de novembre, en el 
sentit que a la relació d’adjudicataris de llocs del mercat només n’hi constaven cinc, quan en 
realitat havien de ser vuit. 
 
El Sr. Àlex Puig  manifesta que el seu vot serà favorable. 
 
El Sr. David Parron  manifesta que també hi votarà a favor i aprofita per preguntar si es 
cobriran els llocs que han quedat vacants per haver-se donat de baixa alguns paradistes.   
 
El Sr. alcalde  respon que de moment no s’han cobert, però que la intenció és que es vagin 
ocupant.     



 
S’aprova per unanimitat.  
 
2.1.3. PRP2015/198   Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1. 1.2014.    
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
 
“Atès la llei 4/1996 de 10 de gener que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i el Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre pel qual es modifica el 
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 
1690/1986 d’11 de juliol, i  
Ateses les Resolucions de 9 d’abril de 1997 per la qual es dicten instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal, i la de 21 de juliol de 1997 sobre 
l’actualització del mateix padró.  
S’acorda: 
Primer.- Aprovar el resum numèric del padró d’habitants a 1.1.2014 que dóna un resultat de 
8.198 habitants.”    
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
El Sr. secretari  explica que, d’acord amb les dades facilitades, a 1 de gener de 2014 
Llagostera té 8.198 habitants.  
 
S’aprova per unanimitat.  
   
2.1.4. PRP2015/223   Aprovar inicialment el Reglament orgànic municipal (ROM).    
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
 
“Atès el que disposa l’article 137 de la Constitució, l’article 86 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, determinant la capacitat d’autoorganització i la reglamentària. 
Atès el que disposa l’article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL), on s’estableixen les potestats dels municipis, dintre de les quals hi trobem la 
potestat d’autoorganització i la reglamentària.  
Atès el que disposen els articles 6.1, 8 i Disposició addicional segona del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC), en relació a la legislació aplicable als ens locals.   
Atès el que disposa l’article 49 LRBRL i 178 TRLMRLC sobre el procediment d’aprovació 
d’ordenances i reglaments. 
Atès el que disposen els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació al procediment 
d’elaboració d’ordenances i reglaments. 
Atès que per acord del Ple municipal, en sessió de 26 de maig de 2009, es va constituir la 
comissió redactora del Reglament orgànic municipal i s’han elaborat diverses propostes que 
han estat objecte de debat amb motiu de diverses comissions informatives. Per acord del Ple, 
en sessió de 26 de juliol de 2011, es va modificar la seva composició. 
Vistos els antecedents de raó, 
S’acorda: 
Primer.-  Aprovar inicialment, de conformitat amb el que disposa l’article 178.1 del Decret 
Legislatiu 2/2003, el Reglament d’organització municipal (ROM) de l’Ajuntament de Llagostera, 
d’acord amb el text que consta a l’expedient. 
Segon.-  Sotmetre aquest acord a informació pública (mitjançant edicte publicat en el BOP i 
exposat en el Tauler d’anuncis municipal), per un període de 30 dies hàbils, comptats des del 
següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP. En aquest termini les persones 
interessades podran examinar l'expedient i el projecte de ROM i presentar les reclamacions i 
els suggeriments que creguin oportuns. Transcorregut el període indicat, i si no hi ha hagut cap 
reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 



Tercer.-  Fer constar que el ROM no entrarà en vigor fins que s’hagi publicat íntegrament el  
text en el BOP i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils fixat a l’article 70.2 de la Llei 
estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)”.  
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
El Sr. Ramon Soler  diu que, després d’un procés llarg, atès que fa gairebé dos anys que es va 
començar a parlar de la necessitat d’aprovar un ROM, ara recull tota l’organització de 
l’Ajuntament.  
És una eina que el que fa és plasmar per escrit el que ja es porta a la pràctica. 
Agraeix la col·laboració dels diversos grups que composen l’Ajuntament per les aportacions 
fetes i considera que cal felicitar-se pel resultat obtingut.  
Com a novetat destaca que via twitter es podran fer preguntes directament al Ple i espera que 
la gent ho faci servir.  
 
El Sr. Àlex Puig  diu que,  tal com va dir a la Comissió Informativa, el seu vot serà favorable, 
atès que aquest ROM ha estat elaborat amb aportacions de tots els grups municipals.  
 
El Sr. David Parron  diu que també hi votarà a favor i vol destacar la bona predisposició de 
l’equip de govern en acceptar les aportacions fetes pel seu grup. 
En el període d’exposició pública, hi  faran una última llegida, però no creu que presentin cap 
al·legació. 
 
S’aprova per unanimitat.  
   
2.1.5. PRP2015/227   Aprovar inicialment la modificació de l'article 14 dels estatuts del 
Consorci de les Gavarres.-     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
 
“Vist que, a instàncies del Consell Plenari del Consorci de les Gavarres, el Ple de l’Ajuntament 
de Llagostera, en sessió de 29 d’octubre de 2014, va aprovar inicialment la modificació dels 
articles article 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 22 i 23 dels estatuts del Consorci de les Gavarres 
per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local.  
Vist que el Consell Plenari del Consorci de les Gavarres, en data 22 de gener de 2015, 
comunica a l’Ajuntament de Llagostera (R. E. 190, 22 de gener de 2015) que la Generalitat de 
Catalunya ha requerit que, a més dels articles modificats, cal també la modificació de l’article 14 
dels estatuts del Consorci i en proposa la següent redacció: 
“Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple 
mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual els representants de cadascun dels membres 
del consorci tenen un nombre de vots igual al percentatge que representa l’aportació del 
respectiu membre al pressupost de l’exercici en curs. Les aportacions són, amb caràcter 
general, dineràries. Poden realitzar-se aportacions no dineràries si així s’acorda per majoria 
absoluta del Consell Plenari, i s’acompanyi la corresponent valoració econòmica.  
Cada membre consorciat disposarà d’un mínim de l’1% de vots, amb independència de quina 
sigui la seva aportació econòmica.”  
Vist que correspon al Consell Plenari l’aprovació de les modificacions estatutàries, a més de 
l’aprovació per part de les entitats consorciades. 
Ateses les determinacions dels articles 22.2.p, 47.2.g, 57 i 87 de la Llei estatal 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases i del règim local (LRBRL); de la disposició addicional 20a de la 
Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC); dels articles 12 a 15 de la Llei estatal 15/2014, de 
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa; 
dels articles 269 a 272 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); dels articles 113 a 115 de la Llei 
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 



Catalunya (LRJPAPC); i dels articles 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
S’acorda: 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 14 dels Estatuts del Consorci de les 
Gavarres que quedarà amb la següent redacció: 
“Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple 
mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual els representants de cadascun dels membres 
del consorci tenen un nombre de vots igual al percentatge que representa l’aportació del 
respectiu membre al pressupost de l’exercici en curs. Les aportacions són, amb caràcter 
general, dineràries. Poden realitzar-se aportacions no dineràries si així s’acorda per majoria 
absoluta del Consell Plenari, i s’acompanyi la corresponent valoració econòmica.  
Cada membre consorciat disposarà d’un mínim de l’1% de vots, amb independència de quina 
sigui la seva aportació econòmica.”  
Segon.-  En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin al·legacions i/o 
reclamacions l'acord esdevindrà definitiu. 
Tercer.-  Sotmetre l’expedient a informació pública i encarregar al Consorci de les Gavarres la 
realització, en nom de l’Ajuntament de Llagostera, dels tràmits d’informació pública de l’acord 
de modificació dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats definitivament, amb la 
finalitat de centralitzar el procediment habilitant i facultant expressament el Consorci per a la 
signatura dels documents que siguin necessaris. 
Quart.-  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, l’Alcaldia per a la signatura dels 
documents necessaris per a l’execució del present acord.”  
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
El Sr. secretari  llegeix l’apartat primer de la part dispositiva on queda reflectit el nou redactat 
de l’article 14.  
 
El Sr. Àlex Puig  manifesta que,  tal com va dir a la Comissió Informativa, el seu vot serà 
positiu.  
 
El Sr. David Parron  diu que en el Ple del mes d’octubre, quan es va fer l’altra modificació 
d’estatuts, ja va mostrar les seves inquietuds i dubtes perquè s’estava avançant cap a una 
pèrdua de transparència del Consorci de les Gavarres i el vot del seu grup en aquell moment  
va ser l’abstenció.  
Amb la proposta que es porta avui a aprovació, la pèrdua de transparència encara és més gran 
perquè alguns dels acords que abans s’havien de prendre per majoria absoluta, ara es podran 
prendre per majoria simple i a més a més el funcionament d’aquest Consorci passa a ser com 
una empresa amb accions, és a dir,  qui més diners hi aporta té més dret a vot, per tant passa 
a funcionar com un consell d’administració d’una empresa privada, de manera que el territori 
perdi representativitat i el poder decisori quedi en entredit,  atès que la majoria de les decisions 
podran ser preses directament pels dos accionistes majoritaris,  que són la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona. 
Aquesta modificació no ve donada pel que diu LRSAL, sinó que és una aposta per com vol fer 
les coses la Generalitat, motiu pel qual el seu vot serà contrari.  
 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  
CiU i ERC a favor 
AxLl en contra   
 
2.1.6. PRP2015/230   Aprovar la modificació de crèdit núm. 3/2015 del pr essupost 
municipal.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
 
“Vist que en el pressupost aprovat per a l’any 2015 el servei de menjador a la Llar d’infants 
municipal El Carrilet es preveu en una aplicació de despeses del capítol 2, i atès que aquest 
servei s’ofereix a través del Patronat municipal de la Residència J. Baulida, organisme autònom 
de l’Ajuntament, cal comptabilitzar-ho en el capítol 4. 



Vist que el Club esportiu Cavall de Mar de Llagostera ha sol·licitat una subvenció per un import 
de 3.000,00 euros per a l’organització del campionat Le Centaure. 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 8 de gener de 2015, va aprovar un conveni 
amb El Punt de publicitat municipal de l’any 2015 amb càrrec a l’aplicació de despeses de 
Promoció local, ara procedeix regularitzar els crèdits previstos d’altres àrees. 
Vist el conveni amb el Consell Comarcal de dinamització turística 2015, que preveu una 
aportació de l’Ajuntament de 3.870,00 € i els crèdits inicials aprovats en el pressupost de l’any 
2015 són 3.000,00 €, per això cal suplementar-la. 
Atès que la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) determina, 
al seu article 22.2, que podran concedir-se de forma directa les subvencions previstes 
nominativament en el pressupost de les entitats locals, en els termes recollits en els convenis i 
en la normativa reguladora d’aquestes subvencions. 
De conformitat amb l’article 177 i 181 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb l’article 5 de les Bases 
d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2015.. 
D’acord amb l’article 36 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, els crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit es podran finançar indistintament amb els següents recursos: 

a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. 
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats. 
c) Amb anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions pressupostàries del pressupost 

vigent. 
Vista la memòria de l’Alcaldia, que justifica la necessitat d’aprovar la modificació de crèdit de 
forma urgent. 
Vist l’informe emès per la interventora accidental. 
Per tot això, 
S’acorda: 
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3-CE 3/2015 del 
pressupost municipal de l’exercici 2015, que inclou les següents variacions:  
 
Crèdits extraordinaris 
07.3232.41100 Menjador Llar infants - aportació Patronat Residència  30.000,00 € 
12.432.47900 Subvenció a Cavall de Mar 3.000,00 € 
Suplements de crèdits  
12.432.46500 Dinamització turística CCG    870,00 € 
 TOTAL altes en aplicacions de despeses 33.870,00 € 
 
Procedència dels fons: 
Baixa aplicacions de despeses 
01.920.22001 Premsa i llibres   500,00 € 
01.920.22603 Publicació anuncis  500,00 € 
05.330.22602 Publicitat i propaganda Cultura i festes 1.000,00 € 
05.3321.22001 Premsa i llibres Biblioteca   500,00 € 
07.3232.22105 Menjador Llar infants 30.000,00 € 
12.432.22602 Campanyes promoció de Llagostera  1.370,00 € 
 TOTAL baixes en aplicacions de despeses 33.870,00 € 
 
Segon .- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci en 
el BOP i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i reclamacions. 
Tercer .- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense 
necessitat de nou acord.”  
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
El Sr. Ramon Soler  pren la paraula i manifesta que aquesta modificació de crèdit bàsicament 
no altera el pressupost perquè no  incorpora més despesa de la que ja hi havia, simplement és 
un canvi de partides classificades en un altre àmbit. 
Aquesta modificació és de 33.870 euros. Hi ha crèdits extraordinaris per valor de 30.000 euros  
que es treuen del menjador de la llar d’Infants, que en ser una subcontractació ha de passar al 
capítol 4.    



Es posen 3.000 euros per a una subvenció a Cavall de Mar que ha organitzat la prova 
denominada “Le Centaure”, que s’ha fet aquest cap de setmana amb un èxit de participació 
important en ser una competició d’àmbit internacional que aquest any ha vingut a Llagostera i ja 
aprofita per felicitar els organitzadors per l’èxit obtingut.  
Aquesta subvenció es resta de la partida de promoció econòmica i se suplementa un crèdit  de 
dinamització turística del Consell Comarcal per valor de 870 euros.    
Les baixes són 500 euros de premsa i llibres, de publicació d’anuncis 500 més, de publicitat 
1.000, de premsa i llibres 500 i el que ha dit abans, 30.000 euros del menjador de la Llar 
d’infants i 1.370 euros de campanyes de promoció de Llagostera, en total 33.870 euros.  
 
El Sr. Àlex Puig diu que, mentre no hi hagi increment de la despesa i només sigui un 
repartiment de les partides, no hi veu cap problema i el seu vot serà favorable.  
 
El Sr. David Parron  diu que el seu vot serà l’abstenció. 
 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  
CiU i ERC a favor 
AxLl abstenció   
 
3. Control i gestió municipal.  
 
3.1 Donar compte de sentència del Jutjat contenciós -administratiu nº 2 de Girona on es 
desestima la demanda interposada pel Sr. Esteve Llo veras Turon contra decret 
d’Alcadia, relacionat amb una  denúncia de trànsit.   
 
El Sr. secretari  explica que es tracta d’una denúncia de trànsit imposada al Sr. Lloveras, per 
un import de 42 euros, que va recórrer davant el Jutjat i s’ha acabat donant la raó a 
l’Ajuntament.  
 
3.2 Donar compte de sentència del Jutjat contenciós -administratiu nº 3 de Girona per la 
qual es desestima el recurs presentat per Creu de S erra, SL, relacionat amb instal·lació 
d’una residència i habitatges de protecció oficial per a gent gran als carrers Mestral, 
Tramuntana i Rosa dels Vents.  
 
El Sr. secretari  manifesta que es tracta d’un expedient d’obres i activitats que es va iniciar 
l’any 2006 per part de Creu de Serra, SL.  
L’Ajuntament va fer-los diversos requeriments perquè aportessin documentació 
complementària i,  en no fer-ho, l’any 2010 va declarar caducat l’expedient. Varen interposar 
recurs i ara el Jutjat ha dictat sentència dient que és correcte declarar aquesta caducitat. 
 
3.3 Donar compte de Decret d’Alcaldia núm.137/2015 pel qual s’aproven les liquidacions 
del Pressupost de la Corporació, del Patronat Munic ipal d’Esports i del Patronat de la 
Residència Josep Baulida de l’any 2014.   
 
El Sr. Ramon Soler  diu que, tal com marca la normativa, es dóna compte del decret 
d’aprovació de les liquidacions dels pressupostos de la Corporació, del Patronat Municipal 
d’Esports i del Patronat de la Residència Josep Baulida de l’any 2014.  
A la Comissió especial de comptes ja s’entrarà a discutir-ho a fons, però ara en destaca les 
dades més importants i és que el resultat és positiu, tant pel que fa a l’Ajuntament com el 
Patronat d’Esports o el de la Residència Josep Baulida.       
Pel que fa als romanents de Tresoreria, en el cas de l’Ajuntament estaríem parlant 
d’1.566.276,43 euros,  del Patronat d’Esports de 51.845,54 i de la Residència de 310.630,87 
euros, per tant, també resultats positius.  
Vol destacar que la ràtio de deute viu és d’un 16,97% i el deute de l’Ajuntament en aquests 
moments és de 1.194.500 euros, que no arriba al 17% dels ingressos ordinaris. Els límits que 
es marquen d’endeutament són d’un  110%. 
L’Ajuntament està sanejat, encara que ens agradaria tenir més liquiditat, però hi ha el problema 
a l’hora de cobrar les subvencions, però el que és evident, és que no s’ha gastat més del que 
s’ha ingressat i ja queda reflectit en aquesta liquidació.  
 



3.4 Donar compte dels informes tramesos a Hisenda i  a Tutela Financera de la 
Generalitat del 4t. trimestre de 2014, sobre compli ment de la llei de morositat. 
 
El Sr. Ramon Soler  explica que l’Ajuntament està obligat a donar informació de la manera com 
fa els pagaments. 
Tant l’Ajuntament com el Patronat d’Esports o l’Hospital estan dintre dels límits marcats per la 
llei, en alguns casos fins i tot menys.  
L’Ajuntament està a 52,51 dies, quan el màxim serien 60.  
 
3.5 Donar compte de contractacions de personal. 
 
El Sr. secretari  dóna compte de la següent contractació de personal: 
Junta de Govern Local 05/02/2015:  
Contractar per urgència la Sra. Verònica Gutiérrez Castillejos, amb contracte laboral temporal, 
a  temps parcial, com a educadora infantil per a la Llar d’Infants El Carrilet, amb efectes del dia 
3 de febrer de 2015 i fins que s’incorpori la Sra. Eva Albertí,  que està de baixa per malaltia 
comuna. 
 
3.6 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia.  
 
El Sr. secretari  dóna compte de les resolucions d’Alcaldia que van des de la número 43 a la 
núm.159 de l’any 2015. 
 
3.7 Informes d’Alcaldia.  
 
El Sr. alcalde  informa dels següents temes: 
- Que les obres de la carretera ja han començat amb els treballs dels nous col·lectors i ara ja 
estan a la part del que és la carretera. 
En aquesta primera fase, el canvi més important ha estat la nova ubicació de la parada de 
l’autobús. 
Pel seguiment de les obres, hi ha dos representants dels veïns. 
- També s’han iniciat les obres de la Casa de les Viudes. 
- Continuen els treballs per  treure els arbres de l’avinguda del Gironès  i del carrer Pocafarina. 
El regidor ha fet un reportatge fotogràfic on s’observa l’agressió de les arrels a les voreres, 
motiu pel qual s’han hagut d’arranjar. Fins i tot les esmentades arrels tenen atrapades les 
conduccions de l’aigua.  
- La manca de liquidesa de l’Ajuntament és causada pels deutes que té contrets la Generalitat 
en temes de subvencions. Ara s’han cobrat 150.000 euros del que hi havia pendent i s’ha 
desencallat una partida de 110.000 euros, que l’acabarà pagant la Diputació, però la 
Generalitat l’hi havia de donar el vistiplau i,  segons les gestions que ha fet,  es cobraran en 
breu.  
El Consell Comarcal també ha pagat 50.000 euros dels 75.000 que deuen i dintre d’aquesta 
setmana pagaran el que queda.  
Quant a la Diputació,  paga puntual, però el que més preocupa és la Generalitat,  que deu 
subvencions de PUOSC, Pla de Barris i FEDER. 
- La Fundació SUMAR ha presentat l’avantprojecte de la nova Residència Geriàtrica Josep 
Baulida. Els tècnics municipals i la direcció del centre l’analitzaran i a la propera reunió de la 
Junta s’explicarà a fi que es puguin fer les aportacions que es creguin oportunes.  
 
3.8 Precs i preguntes. 
 
El Sr. Àlex Puig  planteja les següents:   
- A la nova parada del bus de línia a vegades es generen aglomeracions perquè para al mig de 
la carretera i pregunta si no s’hauria pogut fer 50 metres abans, que hi ha una mica 
d’esplanada i amb un cop de màquina es podria haver arranjat el terreny per fer-hi la parada. 
- L’altre dia a les obres de la carretera hi havia tres policies locals durant tota la tarda. Demana 
si és una decisió política o tècnica, ja que amb les mancances que hi ha al poble,  destinar-hi 
tres agents ho troba innecessari.  
 



El Sr. alcalde  respon que ja va traslladar la seva inquietud a Transports per les cues que es 
formarien a la carretera quan parés el bus. 
Va proposar la parada que acaba d’esmentar el Sr. Puig i una altra a cal Portuguès, però ni 
l’una ni l’altra  varen resultar factibles.  
En relació als tres policies locals, hi eren per informar, tant a una punta de les obres com a 
l’altra. No és que estiguessin tota l’estona allà perquè varen fer els serveis normals com les 
entrades als col·legis o qualsevol altre servei de seguretat ciutadana pel qual fossin requerits.   
 
El Sr. David Parron  diu que té cinc preguntes i un prec,  que són les següents:  
- S’ha avançat en el tema de les quotes de Font Bona ? Hi ha data de la nova assemblea?  
- Com està la licitació del nou contracte de la recollida de residus? En teoria,  el vigent 
s’acabava  el 31 de gener de 2015.  
En aquests moments s’està treballant amb una empresa que Competència l’ha multat en 
412.000 euros, encara que les altres que es varen presentar no siguin molt millors.  
Pregunta si hi ha previsió que la nova licitació es faci abans que s’acabi aquest mandat.  
- En relació a un camí malmès a Creu de Serra, entre can Ziu i can Tolibi,  per unes fuites en 
una canonada de la companyia d’aigües Rec Madral, vol saber si ja ha estat arranjat.      
- En relació a un aflorament d’aigües fecals a Selva Brava, detectat l’agost de 2013,   el mes de 
desembre del mateix any hi ha un informe de la Policia Local on fa constar que encara continua 
igual. El juny del 2014 la Policia torna a constatar que segueix igual i el gener d’aquest any hi 
ha un decret d’Alcaldia requerint el propietari que ho resolgui. 
La pregunta que fa és doble, saber d’una banda si l’Ajuntament havia fet alguna actuació des 
del 2013 quan s’havia detectat fins al decret d’ara,  i si no s’havia fet res,  vol saber per què i en 
el cas que s’hagués fet per què encara no està arreglat.  
- El tòtem de la Plaça de l’Ajuntament, ara tot fent temps, l’ha anat a provar i va malament, o 
sigui que piques a sobre i no et respon. Pregunta si es té previst reparar-lo.  
- En relació a les obres de la Carretera, en el dos extrems, que és on la gent va més ràpida, 
considera que s’ha d’extremar al màxim la senyalització  i en aquest sentit, fa el prec que els 
senyals indicadors d’una ziga-zaga de nit demana que s’hi posin llums. 
I l’últim prec que vol fer és que quan es ve des de Sant Feliu,  el rètol indicador que la velocitat 
màxima ha de ser de 20 km/hora queda tapat per un arbre i ara no té fulles, però quan en tingui 
no es veurà res, per tant, prega que es tregui el senyal. 
 
El Sr. alcalde  respon que aquest últim tema ja està en marxa. 
Continua responen a les preguntes formulades i manifesta que la urbanització Font Bona va 
avançant i que es va reunir la Junta directiva. Ha de dir que la quota que s’haurà de pagar  
gairebé ja està definida. En una propera junta es definirà quin dia es farà l’assemblea.  
 
El Sr. Xavier Vilella  pren la paraula i explica que, en relació al tema de la licitació del contracte 
de la recollida d’escombraries, es va fer l’obertura del sobre B i abans de continuar amb el 
sobre C, els serveis tècnics municipals han de fer el corresponent informe,  que ha de ser molt 
exhaustiu i molt ben argumentat perquè l’empresa que no guanya sempre busca arguments per 
portar-ho al contenciós. 
Això comporta el seu temps, apart del dia a dia dels temes de Medi Ambient i s’intenta fer-ho 
bé per evitar que posteriorment es pugui impugnar.  
 
El Sr. alcalde  afegeix que s’està buscat una persona per donar suport a la tècnica de Medi 
Ambient a fi d’analitzar les propostes presentades, sense obtenir gaire èxit.   
Una era de l’Ajuntament de Palafrugell, que va manifestar que no tenia temps i l’altre és de la 
Diputació, que ja va ajudar una vegada, que tampoc té gaire disponibilitat encara que s’ha 
brindat per ajudar, però s’està buscant una persona amb prous coneixements, per evitar, tal 
com ha dit en Xavier Vilella,  que et pugui impugnar el concurs. De totes maneres s’està 
treballant per fer l’adjudicació com més aviat possible. 
Continua responent a les preguntes formulades i, en relació al camí de can Ziu que va 
malmetre la companyia d’aigües Rec Madral, diu que ja se’ls va requerir i varen manifestar que 
ja hi actuarien, però allà tenen un gran problema perquè la conducció d’aigua,  si no se’ls 
rebenta per un costat ho fa per l’altre. 
El requeriment que se’ls va fer era perquè ho arrangessin i en cas contrari, serien sancionats. 
Si no acaben fent-ho, ho farà l’Ajuntament i se’ls passarà el càrrec.  



Pel que fa a les aigües brutes del costat del castell del mas Rissech, aquestes es varen 
detectar en sentir forta pudor quan s’estava netejant la massa vegetal que hi havia. Se sospita 
que són els masovers de la casa del costat del castell. Ja s’hi està a sobre a l’objecte de donar-
li solució.  
 
El Sr. Ramon Soler,  en relació al tòtem d’aquí  a la plaça del Castell, manifesta que l’empresa 
ja està avisada i afegeix que el vidre que té al davant és antivandàlic, per això no té la mateixa 
sensibilitat que un altre de més prim.  
Aprofita per dir que dins la primera quinzena del mes de març es farà el retorn dels tallers 
participatius dels pressupostos. Demana disculpes per no haver-se fet abans, però es volia 
buscar una data que no hi hagués cap més acta perquè hi assistís el màxim de públic. 
 
El Sr. alcalde,  pel que fa a la senyalització nocturna de les obres de la carretera, manifesta 
que aquesta setmana tindrà una reunió amb els tècnics per fer una anàlisi de com ha anat el 
començament d’aquestes i un dels suggeriments serà el tema que els senyals siguin 
lluminosos per més seguretat. 
Per acabar,  explica que és previst fer un parc de gossos a la part de dalt de la zona del 
cementiri i de mica en mica se n’anirien  fent més, cap a can Gotarra i cap a la zona industrial.  
S’han buscat punts on hi hagi aigua a la vora a fi que no s’hagi de fer gaire despesa.   
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts de deu 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. 


