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Exp. Gen: 2015/514 1 
02.03.37 2 

 3 
ACTA NÚM.: PLE2015/3 DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PL E DE L’AJUNTAMENT DE 4 
LLAGOSTERA REALITZADA EL DIA 25 DE MARÇ DE 2015 5 
 6 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-cinc de març de dos mil quinze es 7 
reuneix el Ple municipal per tenir sessió ordinària sota la Presidència de l’alcalde Sr. Fermí 8 
Santamaria Molero i amb l’assistència dels regidors  Srs. Ramon Soler Salvadó, Jesús Malagón 9 
Granados, Xavier Vilella Bayé, Anna Hereu Masó, Sergi Miquel Valentí, Pilar Aliu Bou, Olga 10 
González Gómez, Carles Serrat Tur, Àlex Puig Mayol  i David Parron Ojeda.  11 
Excusen la seva absència el Sr. Josep Aliu Mundet i la Sra. Montserrat Vilà Añón.  12 
Actua de secretari el Sr. Josep Rovira i Jofre.  13 
 14 
Abans de començar a tractar els temes de l’ordre del dia del Ple i a petició del Sr. alcalde,  es 15 
guarda un minut de silenci per les víctimes de l’accident d’aviació de la companyia 16 
Germanwings als Alps francesos, atès que dues de les persones que hi han perdut la vida  17 
tenien relació directa amb Llagostera.  18 
  19 
1. Actes pendents d’aprovar  20 
 21 
1.1. PLE2015/2 ordinària 25/02/2015. 22 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es presents de CiU, ERC i 23 
AxLL).   24 
 25 
2. Propostes  26 
 27 
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries  28 
 29 
2.1.1. PRP2015/333   Aprovar el conveni amb el Consorci de la Costa Brav a per al 30 
subministrament d'aigua potable en alta 2015-2030.     31 
 32 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 33 
General: 34 
 35 
“Vist que l’Ajuntament de Llagostera des de l’any 1994 és usuari de la xarxa d’abastament en 36 
alta del Consorci de la Costa Brava, 37 
Vist que el canvi de model tarifari aprovat per la Junta General del Consorci de la Costa Brava 38 
en data 22 de juliol de 2014 fa necessari un nou conveni que concreti els termes de 39 
subministrament a partir de la data en què sigui signat, 40 
Vist que és voluntat de l’Ajuntament de Llagostera i del Consorci de la Costa Brava articular, via 41 
conveni de col·laboració interadministrativa, la relació entre l’usuari de la xarxa d’abastament 42 
en alta del Consorci de la Costa Brava (Ajuntament de Llagostera) i el titular de la xarxa 43 
(Consorci de la Costa Brava), 44 
Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llagostera i el Consorci de 45 
la Costa Brava per al subministrament d’aigua potable en alta 2015-2030,  46 
Vist l’informe de l’enginyer municipal, de data 14 de gener de 2015, sobre la proposta de 47 
conveni, en el qual plantejava unes consideracions a tenir en compte en relació a la revisió de 48 
cabals màxims disponibles, i vist que aquestes consideracions han estat respostes com a 49 
al·legació desestimada motivadament per la Comissió de Govern del Consorci de la Costa 50 
Brava, en sessió de 23 de febrer de 2015, 51 
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Atès que s’ha donat tràmit d’audiència a l’empesa concessionària del servei municipal 1 
d’abastament d’aigua potable FCC Aqualia, sense que hagi presentat cap suggeriment a la 2 
proposta de conveni, 3 
Ateses les determinacions de l’article 57 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 4 
bases i del règim local (LRBRL); dels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 5 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC); i dels 6 
articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 7 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 8 
Per tot això, 9 
S’acorda: 10 
Primer .- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llagostera i el Consorci de 11 
la Costa Brava per al subministrament d’aigua potable en alta 2015-2030.  12 
Segon.- Facultar el Sr. alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a l’execució 13 
del present acord. 14 
Tercer.-  Notificar aquest acord al Consorci de la Costa Brava i a FCC Aqualia, empresa 15 
concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua potable.”  16 
 17 
Es produeixen les següents intervencions: 18 
 19 
El Sr. alcalde  pren la paraula i explica que per un canvi en el model tarifari,  s’ha de signar un 20 
nou conveni on quedin recollits els preus i el cabal d’aigua que es podrà usar.  21 
Fins ara hi havia una quota fixa i amb aquest nou conveni es pagarà en base al consum real 22 
fet. 23 
No hi haurà cap mena de problema en el supòsit que es necessités més cabal, atès que cada 24 
quatre anys hi haurà una mena de revisió. 25 
Fins l’any 2013 s’estava pagant a 0,54 euros/m3,  el 2014 a 0,35 euros/m3, fins arribar el 2017 26 
a 0,34 euros. 27 
 28 
El Sr. Àlex Puig  manifesta que el seu vot serà favorable.  29 
 30 
El Sr. David Parron  diu que en aquest conveni s’haurien de diferenciar dues coses. La primera 31 
seria la baixada de tarifes que s’adeqüen al volum dels darrers quatre anys, fent un càlcul del 32 
consum real efectuat.  Amb això hi estaria completament d’acord.  33 
Però no així en com està redactat el conveni perquè,  a banda d’abaixar els preus,   consolida 34 
la pèrdua del dret de dotació de 35.100 m3/mes, que venia donada per l’aportació feta per 35 
l’Ajuntament a les obres d’infraestructura  necessàries del dipòsit del Pasteral. 36 
Si s’haguessin mantingut aquests 35.100/m3/mes, l’Ajuntament podria plantejar-se 37 
tranquil·lament acabar de municipalitzar tota la xarxa d’aigua. 38 
Si la voluntat de l’Ajuntament fos augmentar el cabal per acabar de municipalitzar la xarxa i per 39 
no sobreexplotar els aqüífers de Llagostera, en el conveni no hi ha cap clàusula on consti que 40 
això es respectarà.  41 
Si es tingués assegurat el dret de dotació històric dels 35.000 m3., l’Ajuntament,  com a mínim, 42 
tindria l’assegurança per poder jugar. 43 
Tot això és el que els portarà a votar en contra d’aquest conveni, no tant per la baixa de preus,  44 
que la consideren favorable i oportuna,  sinó pel que ha explicat. 45 
Votar a favor d’aquest conveni, és una mesura oportunista que ara va bé però que suposa que 46 
en un futur se’n penediran.           47 
 48 
El Sr. alcalde  diu que,  en base a l’informe fet pel tècnic municipal, que feia l’observació de la 49 
pèrdua de cabal, ja es va presentar una al·legació i varen venir a explicar-ho. S’ha reflectit que 50 
cada quatre anys aquest cabal es revisi. Ara el que s’ha fet és ajustar el que realment gasta 51 
Llagostera i no pagar pel que hi ha concedit. 52 
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En el supòsit que es vulgui municipalitzar tota la xarxa, o sigui que arribi aquesta aigua a les 1 
urbanitzacions, no hi hauria cap mena de problema. Gràcies a l’obra que es va fer a Montfullà  2 
el Pasteral té aigua i si es volgués revisar la dotació del cabal en els propers quatre anys o 3 
abans,  es podria revisar.  4 
 5 
El Sr. David Parron  respon que espera que sigui així i que no es tinguin mai problemes si es 6 
necessita tenir un cabal superior. 7 
Tenen dubtes perquè no ve reflectit en el conveni. 8 
És cert que l’informe tècnic suggeria fer aquesta al·legació, però, un cop el Consorci la 9 
desestima, creu que l’Ajuntament hauria hagut d’anar més enllà i recórrer per via administrativa 10 
o judicial, si era el cas. 11 
De totes maneres, espera que l’Ajuntament tingui raó i que no hi hagi cap problema.   12 
 13 
El Sr. alcalde  diu que si es desestima l’al·legació és perquè en el conveni ja es recull la revisió 14 
del cabal.   15 
 16 
S’aprova per majoria absoluta  (vot favorable dels  nou regidors/es de CiU i del regidor 17 
d’ERC i vot contrari del regidor d’AxLL).  18 
 19 
2.1.2. PRP2015/345   Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l Consorci del 20 
Transport Públic de l'Àrea de Girona, ATM. Exp. 201 5/457.    21 
 22 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 23 
General:  24 
 25 
“Atès l’acord del Govern de la Generalitat GOV/9/2015, de 27 de gener, pel qual s’aprova la 26 
modificació dels Estatuts de determinats consorcis amb participació majoritària de la Generalitat 27 
de Catalunya, entre els quals hi ha el Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, 28 
Autoritat Territorial de Mobilitat, 29 
Atès l’article 28 dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat 30 
Territorial de Mobilitat, que regula el procediment de modificació dels estatuts, 31 
Ateses les determinacions dels articles 22.2.p, 47.2.g, 57 i 87 de la Llei estatal 7/1985, de 2 32 
d’abril, reguladora de les bases i del règim local (LRBRL); de la disposició addicional 20a de la 33 
Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 34 
procediment administratiu comú (LRJPAC); dels articles 12 a 15 de la Llei estatal 15/2014, de 35 
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa; 36 
dels articles 269 a 272 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 37 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLC); dels articles 113 a 115 de la Llei 38 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 39 
Catalunya (LRJPAPC); i dels articles 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 40 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 41 
S’acorda: 42 
Primer.-  Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de 43 
l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat, en els termes de l’acord del Govern de la 44 
Generalitat GOV/9/2015, de 27 de gener: 45 
Afegir un nou paràgraf, el tercer, a l’article 1, amb la redacció següent: 46 
“1.3 El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 47 
departament competent en matèria de transports.” 48 
Modificar l’article 23, que queda redactat de la manera següent: 49 
“Article 23 50 
”Fiscalització 51 



 

4 
 

”El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer 1 
establert, per a aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora de les finances públiques de 2 
Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.” 3 
Modificar l’article 24, que queda redactat de la manera següent: 4 
“Article 24 5 
”Règim pressupostari i comptable 6 
”24.1 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora 7 
de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa 8 
de desplegament que pugui dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de 9 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 10 
”24.2 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposen la normativa reguladora de 11 
les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i 12 
normativa de desplegament que dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.” 13 
Modificar l’article 26, que queda redactat de la manera següent: 14 
“Article 26 15 
”Règim del personal 16 
”26.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la 17 
Generalitat de Catalunya. Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de procedir d’una 18 
reassignació de llocs de treball de les administracions consorciades. 19 
”26.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal laboral 20 
temporal.” 21 
Segon.-  Fer constar que en el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin 22 
al·legacions i/o reclamacions l'acord esdevindrà definitiu. 23 
Tercer.-  Sotmetre l’expedient a informació pública i encarregar al Consorci del Transport Públic 24 
de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat, la realització, en nom de l’Ajuntament de 25 
Llagostera, dels tràmits d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva 26 
publicació una vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar el procediment 27 
habilitant i facultant expressament el Consorci per a la signatura dels documents que siguin 28 
necessaris. 29 
Quart.-  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui possible, l’Alcaldia per a la signatura dels 30 
documents necessaris per a l’execució del present acord.”  31 
 32 
Es produeixen les següents intervencions:  33 
 34 
El Sr. secretari  pren la paraula i manifesta que simplement és per adaptar els estatuts a  la llei 35 
RSAL. Retoca l’article 23 relatiu a la fiscalització, el 24 relatiu al règim pressupostari i 36 
comptable i el 26 al personal.  37 
 38 
El Sr. Àlex Puig  diu que el seu grup votarà a favor d’aquestes modificacions.   39 
 40 
El Sr. David Parron  manifesta que el seu vot també serà a favor.   41 
 42 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tot s els regidors/es presents de CiU, 43 
ERC i AxLL).    44 
 45 
2.1.3. PRP2015/347   Aprovar la integració de l'Ajuntament de Llagostera  al Consorci de 46 
Benestar Social Gironès-Salt. Exp. 2015/361.     47 
 48 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 49 
General: 50 
 51 
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“Atès que la Junta General del Consorci de Benestar Social, en sessió extraordinària de 1 
17/10/2014, va adoptar l ’acord d’aprovació inicial dels estatuts del Consorci; 2 
Atès que l’art icle 1 de la proposta del text dels estatuts contempla que el 3 
Consorci estarà integrat pel Consell Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de Salt i els 4 
Ajuntaments dels municipis de la comarca del Gironès que hagin expressat la voluntat de 5 
formar-ne part. 6 
Atès que l’article 2.2. de la proposta del text dels estatuts regula que “La integració en el 7 
Consorci de nous municipis de la Comarca del Gironès serà automàtica i efectiva des del 8 
moment en què acreditin haver adoptat l'acord d'adhesió i d'aprovació dels estatuts, passant a 9 
exercir els seus drets i obligacions immediatament.” 10 
Ateses les determinacions dels articles 22.2.p, 47.2.g, 57 i 87 de la Llei estatal 7/1985, de 2 11 
d’abril, reguladora de les bases i del règim local (LRBRL); de la disposició addicional 20a de la 12 
Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 13 
procediment administratiu comú (LRJPAC); dels articles 12 a 15 de la Llei estatal 15/2014, de 14 
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa; 15 
dels articles 269 a 272 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 16 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLC); dels articles 113 a 115 de la Llei 17 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 18 
Catalunya (LRJPAPC); i dels articles 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 19 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 20 
S’acorda: 21 
Primer.- Aprovar la integració de l’Ajuntament de Llagostera com a  membre al Consorci de 22 
Benestar Social Gironès-Salt. 23 
Segon.- Aprovar l’adhesió als estatuts del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, aprovats 24 
inicialment en la sessió extraordinària de la Junta General del Consorci de data 17/10/2014, 25 
d'acord amb la redacció donada en el text refós que s'adjunta. 26 
Tercer.- Delegar al Consorci el tràmit d'informació pública dels estatuts, mitjançant anunci en el 27 
BOP, DOGC i tauler d'anuncis, d'acord amb el termini establert a l'article 160.1, en relació a 28 
l'article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el ROAS, a efectes 29 
d'efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents. 30 
Quart.-  Traslladar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per al seu 31 
coneixement i efectes escaients.”  32 
 33 
Es produeixen les següents intervencions: 34 
 35 
El Sr. secretari  explica que és la integració de l’Ajuntament en el consorci de Benestar Social 36 
Gironès-Salt.  37 
Fins ara la relació que hi havia amb el Consorci era via conveni i ara l’Ajuntament en passa a 38 
ser membre.   39 
 40 
El Sr. Àlex Puig  diu que el seu vot serà favorable.    41 
 42 
El Sr. David Parron  pren la paraula i explica que volen separar de dues maneres la discussió.  43 
La primera seria una discussió merament política. Creu que els serveis socials, com a servei de 44 
proximitat a les persones,  hauria d’estar gestionat directament des del municipi. 45 
En el mes de desembre del 2010,  quan l’Ajuntament es va adherir mitjançant un conveni al 46 
Consorci de Benestar Social per delegar les competències dels serveis socials, ja mostraven 47 
els seus dubtes de si econòmicament era més avantatjós estar dins el Consorci o prestar els 48 
serveis des del municipi. 49 
La llei diu que en els municipis de menys de 20.000 habitants ho assumirà el Consorci,  en el 50 
cas que no ho pugui assumir directament el municipi. 51 
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Pregunta si s’ha fet algun estudi econòmic, en el cas que aquests serveis passessin a ser 1 
gestionats directament pel municipi.   2 
L’altra part,  que és tècnica, en relació als estatuts, la crítica vindrà per dues bandes i això farà 3 
que el seu vot sigui l’abstenció.    4 
En els articles 10 i 11,  que és on es regula com funcionarà la Junta General, en diferencia 5 
dues maneres: una és la Junta General en règim plenari,  on hi haurà representats del Consell 6 
Comarcal, l’alcalde de l’Ajuntament de Salt i els alcaldes de tots els municipis consorciats. 7 
Però la Junta General també pot funcionar com a Comissió delegada i creu que s’hauria 8 
d’esperar  que sortís de tots els membres que formen la Junta Plenària, però no és així. 9 
Resulta que la Comissió delegada la formen quatre persones del Consell Comarcal, quatre de 10 
l’Ajuntament de Salt i tres alcaldes en representació dels municipis,  en funció del seu nombre 11 
d’habitants.  12 
O sigui, que hi ha una Comissió delegada formada per tretze persones, vuit de les quals seran 13 
membres del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de Salt.  14 
Amb el funcionament d’aquesta Comissió delegada es perd transparència i democràcia i,  per 15 
tant,  la resta d’alcaldes, exceptuant el de Salt, estaran molt menys representats.  16 
Perquè sigui més greu, una de les funcions de la Comissió Delegada és “atorgar contractes i 17 
concessions de tota mena quan el seu import sigui superior al 10% dels recursos ordinaris del 18 
pressupost i en qualsevol cas quan la quantia  sigui superior als 300.000 euros”. 19 
Aquesta Comissió,  que bàsicament estarà formada per membres del Consell Comarcal i de 20 
l’Ajuntament de Salt, podrà atorgar a dit tots els contractes ben sucosos i això és una falta de 21 
transparència.   22 
A més,  l’article 28,  que parla sobre el procediment de modificació dels estatuts, diu que es 23 
podran modificar directament pel Consorci i no caldrà que siguin ratificats pels plenaris de les 24 
corporacions. Creu que és força greu i no hi està gens d’acord.  25 
Per tot l’exposat, el vot del seu grup serà l’abstenció.    26 
 27 
El Sr. alcalde  respon que,  en relació a portar la gestió des de l’Ajuntament, a la legislatura 28 
passada ja hi varen haver uns quants ajuntaments, entre ells Llagostera, que ja varen plantejar-29 
ho. Es va fer una anàlisi econòmica i la veritat és que no interessava.  30 
Cassà de la Selva i Celrà,  que s’ho gestionaven directament,  varen acabar tornant al Consorci 31 
perquè és més efectiu.  32 
En relació a la resta que s’ha exposat, ha de dir que ha estat aprovat pel Consorci on hi estan 33 
representats tot els alcaldes.  34 
 35 
El Sr. David Parron  demana poder veure l’informe econòmic que es va fer. 36 
 37 
El Sr. alcalde  respon que no va quedar reflectit en paper i la prova està en Cassà i Celrà,  que 38 
en varen sortir i al cap de poc temps ja varen demanar tornar-ne formar part.  39 
 40 
S’aprova per majoria absoluta  (vot favorable dels  nou regidors/es de CiU i del regidor 41 
d’ERC i abstenció del regidor d’AxLL).  42 
 43 
2.1.4. PRP2015/348   Sol·licitar al Cadastre l'aplicació als valors cada strals dels Béns 44 
Immobles urbans dels coeficients que estableixi la Llei de pressupostos Generals de 45 
l'Estat per a l'any 2016.     46 
 47 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 48 
General: 49 
 50 
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“Ateses les determinacions de l’article 32 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel 1 
que s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, relatiu a l’actualització dels valors 2 
cadastrals: 3 

“1. Les lleis de pressupostos generals de l'Estat podran actualitzar els valors cadastrals 4 
per aplicació de coeficients, que podran ser diferents per a cada un dels grups de 5 
municipis que s'estableixin reglamentàriament o per a cada classe d'immobles. 6 
2. Així mateix, les lleis de pressupostos generals podran actualitzar els valors 7 
cadastrals dels immobles urbans d'un mateix municipi per aplicació de coeficients en 8 
funció de l'any d'entrada en vigor de la corresponent ponència de valors del municipi. 9 
Els ajuntaments podran sol·licitar l'aplicació dels coeficients que preveu aquest apartat 10 
quan concorrin els següents requisits: 11 
• a) Que hagin transcorregut almenys cinc anys des de l'entrada en vigor dels valors 12 
cadastrals derivats de l'anterior procediment de valoració col·lectiva de caràcter 13 
general. 14 
• b) Que es posin de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els 15 
que van servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, sempre que 16 
afectin de manera homogènia al conjunt d'usos, polígons, àrees o zones existents al 17 
municipi. 18 
• c) Que la sol·licitud es comuniqui a la Direcció General del Cadastre abans del 31 de 19 
maig de l'exercici anterior a aquell per al qual se sol·licita l'aplicació dels coeficients. 20 
Correspon al ministre d'Hisenda i Administracions Públiques apreciar la concurrència 21 
dels requisits enumerats en el paràgraf anterior, mitjançant una ordre ministerial que es 22 
publicarà en el "Butlletí Oficial de l'Estat" amb anterioritat al 30 de setembre de cada 23 
exercici, en la qual s'establirà la relació de municipis concrets en què són aplicables els 24 
coeficients que, si escau, estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 25 
l'exercici següent. 26 
L'aplicació dels coeficients que preveu aquest apartat, exclourà la dels coeficients 27 
d'actualització a què es refereix l'apartat u d'aquest article”. 28 

Vist que la revisió cadastral a Llagostera va entrar en vigor l’any 2007, en un moment de 29 
creixement econòmic i bombolla immobiliària i que, des d’aleshores, la situació econòmica ha 30 
variat, fet que ha comportat que ens trobem en una situació de crisi econòmica, on el mercat 31 
immobiliari ha caigut en picat.  32 
Vist que aquest nou marc ha provocat una desactualització dels valors cadastrals del municipi 33 
de Llagostera. 34 
Vist que l’Ajuntament de Llagostera, en els darrers anys, ha minimitzat l’impacte de la revisió 35 
cadastral, tot reduint el tipus impositiu de l’IBI, però el valor cadastral és un paràmetre que 36 
serveix per al càlcul d’altres tributs de la Generalitat i de l’Estat.  37 
Atès que l’article 62.U de la Llei estatal 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos 38 
Generals de l’Estat per a l’any 2015, preveu que als municipis que la ponència de valors va 39 
entrar en vigor l’any 2007 els correspon un coeficient d’actualització del 0,78%. 40 
Atès que la disposició transitòria quarta de la referida Llei estatal 36/2014 estableix que la 41 
sol·licitud d’aplicació de coeficients d’actualització de valors cadastrals s’haurà de dur a terme 42 
abans del 31 de juliol de 2015. 43 
Vist que es considera que els valors cadastrals del municipi de Llagostera es troben per sobre 44 
el valor mercat que els correspondria. 45 
Per tot això, 46 
S’acorda: 47 
Primer .- Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre, en base a l’article 32.2 del Reial Decret 48 
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre 49 
Immobiliari, l’aplicació del corresponent coeficient d’actualització dels valors cadastrals dels 50 
béns immobles urbans del terme municipal de Llagostera per a l’any 2016, d’acord amb la 51 
l’article 62.U de la Llei estatal 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de 52 
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l’Estat per a l’any 2015, prèvia observació dels requisits legalment establerts per part del 1 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 2 
Segon .- Trametre aquest acord i la sol·licitud corresponent a la Direcció General del Cadastre.”  3 
 4 
Es produeixen les següents intervencions: 5 
 6 
El Sr. Ramon Soler  pren la paraula per dir que aquest tema és un pèl surrealista perquè es 7 
demana que es redueixin uns valors cadastrals,  però la llei encara no està aprovada, que és la 8 
de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2016. 9 
L’any passat ja hi va haver una discussió amb el propi Cadastre perquè en el seu moment va 10 
dir que comunicaria quins serien els valors i quan es va fer, amb la Llei de Pressupostos,  es va 11 
dir que no érem a temps d’afegir-nos-hi perquè aquesta llei establia que s’havia de fer abans de 12 
sortir els pressupostos. 13 
Aquest any perquè no passi això i no hi hagi discussions, es fa ara la petició d’adhesió a la 14 
reducció dels valors cadastrals i a l’octubre,  quan l’Ajuntament faci les ordenances,  es veurà 15 
quin efecte pot tenir en fixar la tarifa de l’IBI.      16 
 17 
El Sr. Àlex Puig   manifesta que el seu vot serà favorable. 18 
 19 
El Sr. David Parron  diu que també hi votarà a favor i només celebra que aquest any 20 
l’Ajuntament no s’hagi adormit i no hagi fet cas de la trucada telefònica del Cadastre.  21 
 22 
El Sr. Ramon Soler  respon que no es tracta d’adormir-se o no i que no va ser una trucada,  23 
sinó reunions i correus electrònics que consten per escrit.  24 
Una altra cosa és que la Gerència del Cadastre té la capacitat que té, però va ser des de 25 
Madrid que varen dir que havia d’anar d’una altra manera.  26 
Vol destacar que l’Ajuntament de Llagostera, juntament amb el d’Olot, varen ser els primers de 27 
les comarques gironines que varen demanar la reducció, i varen participar activament 28 
presentant esmenes per demanar que això fos possible.  29 
Per acabar, dir que si la revisió cadastral s’hagués fet bé, ja no caldria adoptar aquest acord.  30 
 31 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tot s els regidors/es presents de CiU, 32 
ERC i AxLL).   33 
 34 
2.1.5. PRP2015/358   Sol·licitar l'adhesió al Conveni subscrit entre l'A gència Estatal 35 
d'Administració Tributària i la FEMP en matèria de subministrament d'informació de 36 
caràcter tributari.     37 
 38 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 39 
General: 40 
 41 
“Vist que, per tal de poder obtenir informació de diversos contribuents del municipi de 42 
Llagostera que realitzin tràmits amb l’Ajuntament (subvencions, beques, contractacions, 43 
llicències de mercat, etc...), i amb la finalitat de no haver de fer desplaçar els interessats a 44 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària per obtenir la informació requerida, es fa necessari 45 
adherir-nos al conveni de col·laboració amb la citada Agència. 46 
Vist que l’Agència Estatal d’Administració Tributària posa a disposició de les administracions 47 
públiques convenis de col·laboració entre la pròpia Agència i la Federació Espanyola de 48 
Municipis i Províncies en matèria de subministrar informació de caràcter tributari a les entitats 49 
locals. 50 
 51 
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Vist que l’adhesió a aquest conveni de col·laboració no comporta cap contraprestació per part 1 
de l’Ajuntament envers l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 2 
Ateses les determinacions de l’article 57 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 3 
bases i del règim local (LRBRL); dels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 4 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC); i dels 5 
articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 6 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 7 
S’acorda: 8 
Primer .- Sol·licitar l’adhesió íntegra al Conveni subscrit entre l’Agència Estatal d’Administració 9 
Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament  10 
d’informació de caràcter tributari a les Entitats Locals. 11 
Segon .- Facultar l’alcalde per subscriure els documents necessaris per a l’execució d’aquest 12 
acord. 13 
Tercer .- Trametre un certificat d’aquest acord a la Delegació de l’Agència Estatal 14 
d’Administració Tributària de Girona, juntament amb el formulari d’alta per la sol·licitud 15 
d’informació tributària per Administracions públiques i obtenció de certificats tributaris de tercers 16 
per mitjà de seu electrònica.”  17 
 18 
Es produeixen les següents intervencions: 19 
 20 
 21 
El Sr. Ramon Soler  manifesta que és un conveni de col·laboració amb Hisenda per poder 22 
demanar informació tributària en els casos que l’Ajuntament ho necessiti per gestionar temes 23 
de qualsevol índole. 24 
No vol pas dir que es tingui accés a qualsevol dada, sinó la possibilitat de demanar informació 25 
a Hisenda, prèvia autorització de la persona que fa la petició, que l’eximirà de presentar altra 26 
documentació,  com podria ser la declaració de renda o qualsevol altre element tributari que 27 
convingui.  28 
Aquesta tema ja feia temps que s’estava perseguint, però Hisenda no permetia fer aquest 29 
conveni simplificat, sinó que obligava que l’Ajuntament fes de finestreta, o sigui que es 30 
recaptés, s’acceptessin declaracions, etc.         31 
Aquest conveni que avui es porta a aprovació no té cap cost econòmic per a l’Ajuntament.  32 
 33 
El Sr. Àlex Puig  diu que,  atès que no representa cap cost econòmic, el seu vot serà favorable.  34 
 35 
El Sr. David Parron  manifesta que el seu vot també serà favorable.  36 
 37 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tot s els regidors de CiU, ERC i AxLL).   38 
 39 
2.1.6. PRP2015/386   Aprovar definitivament l’orden ança de convivència ciutadana.      40 
 41 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 42 
General: 43 
 44 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 24 de setembre de 2014, va aprovar 45 
inicialment l’Ordenança de convivència ciutadana de Llagostera. 46 
Vist que l’Ordenança de convivència ciutadana de Llagostera es va sotmetre a informació 47 
pública a través d’edictes en el BOP de Girona núm. 198, de 16 d’octubre de 2014; en el 48 
DOGC núm. 6723, de 8 d’octubre de 2014; en el diari “El Punt” de 16 d’octubre de 2014; i en el 49 
tauler d’edictes municipal. 50 
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Vist que durant el termini d’informació pública es varen presentar al·legacions per part del 1 
regidor Sr. David Parron Ojeda, en representació del grup municipal d’Alternativa per 2 
Llagostera (RE núm. 2014/3213, de data 20 de novembre de 2014). 3 
Vist l’informe de Secretaria, de data 4 de març de 2015, i vist l’acord de la Junta de Govern 4 
Local, de data 12 de març de 2015, en relació a la fonamentació de la resolució de les 67 5 
al·legacions formulades pel regidor Sr. David Parron Ojeda, d’acord amb els documents que 6 
consten a l’expedient. 7 
Ateses les determinacions dels articles 4.1.a), 22.2.d), 47, 49 i 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 8 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); dels articles 8.1.a) i 178 del Decret 9 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 10 
local de Catalunya (TRLMLC); de l’article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 11 
pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 12 
(TRRL); i dels articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 13 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 14 
S’acorda: 15 
Primer.- Estimar les al·legacions núms. 1.1.a, 1.1.b, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 16 
3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 4.2, 4.3, 4.4, 17 
4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.1, 8.1 i 9.5 i desestimar 18 
les al·legacions núms. 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.13, 3.16, 3.18, 4.1, 4.6.a, 4.6.b, 4.8, 4.12, 6.1, 9.1, 9.2, 19 
9.3 i 9.4, presentades pel regidor Sr. David Parron Ojeda, en representació del grup municipal 20 
d’Alternativa per Llagostera (RE núm. 2014/3213, de data de data 20 de novembre de 2014), al 21 
text l’Ordenança de convivència ciutadana de Llagostera, d’acord amb les fonamentacions de 22 
l’informe de Secretaria, de data 4 de març de 2015, i amb l’acord de la Junta de Govern Local, de 23 
data 12 de març de 2015. 24 
Segon .- Aprovar definitivament l’Ordenança de convivència ciutadana de Llagostera. 25 
Tercer.- Publicar aquest acord d’aprovació definitiva, juntament amb el text íntegre l’Ordenança 26 
de convivència ciutadana de Llagostera, en el BOP, en el tauler d’edictes municipal i una 27 
referència en el DOGC. 28 
Quart.- Fer constar que la referida Ordenança entrarà en vigor una vegada transcorreguts 15 29 
dies hàbils des de la publicació en el BOP i que, si es vol impugnar aquest acord, que posa fi a 30 
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 31 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 32 
mesos, a comptar des de l’endemà de la citada publicació en el BOP. 33 
Cinquè.- Trametre l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 34 
aprovat a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.”   35 
 36 
Es produeixen les següents intervencions:  37 
 38 
El Sr. alcalde  pren la paraula i manifesta que aquesta ordenança pretén regular algunes 39 
irregularitats dels ciutadans.  40 
Agraeix l’aportació feta pel grup d’AxLL. De les 67 al·legacions que varen presentar,  se n’han 41 
acceptat 50. 42 
 43 
El Sr. Àlex Puig  manifesta que el seu vot serà favorable. 44 
 45 
El Sr. David Parron  diu que les estimades són 50,  però com que n’hi ha algunes que s’han 46 
desestimat perquè feien referència al capítol de sancions sobre algunes al·legacions que ja 47 
s’havien estimat abans, en total se n’han estimat 54. Agraeix profundament que s’hagi tingut en 48 
compte la feina feta en recollir algunes de les seves aportacions i principalment en temes tan 49 
sensibles com sancionar la mendicitat o l’oferiment de serveis sexuals, per citar només un 50 
parell de coses. 51 
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Les al·legacions que no s’han tingut en consideració eren coses que consideraven que es 1 
podien estalviar perquè eren repetitives, però que no són motius prou importants per votar-hi en 2 
contra.  3 
El que no s’ha estimat i voldria demanar que l’equip de govern s’ho repensés, és el tema de 4 
sancionar la penjada de cartells. 5 
Si es mira la realitat és que no hi ha punts habilitats per l’Ajuntament perquè les diferents 6 
entitats n’hi puguin penjar. 7 
Quan es desestima l’al·legació,  un dels motius que s’esmenten és que en un futur s’habilitaran 8 
llocs. El més lògic seria fer-ho al revés, primer posar els plafons i dir a les entitats els punts que 9 
tenen per enganxar-hi la seva publicitat dels actes i,  en cas de no respectar-ho, que se 10 
sancioni.  11 
Per acabar,  voldria afegir que hagués estat bé que,  apart de la informació pública oficial que 12 
es va fer d’aquesta ordenança, s’hagués notificat a totes les entitats del poble per saber què en 13 
pensaven. 14 
De totes maneres, el seu vot serà favorable.   15 
 16 
El Sr. alcalde  respon que per tot el poble hi havia uns quants tòtems repartits per poder-hi 17 
penjar publicitat, però qui ho utilitzava era gent de fora i a vegades ni llençaven a la paperera 18 
els papers que arrancaven. 19 
Es vol evitar que es posin cartells  on es vulgui. Aquest dia va veure penjats cartells anunciants 20 
d’un acte de CiU en un lloc que no era el que corresponia  i no li va agradar gens.  21 
La realitat és que hi ha espai suficient, però si en manca algun es mirarà un punt estratègic per 22 
col·locar-lo;  el problema radica en el mal ús que se’n fa.  23 
 24 
El Sr. David Parron  diu que hi ha dos o tres tòtems,  no més.      25 
     26 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tot s els regidors/es presents de CiU, 27 
ERC i AxLL)   28 
 29 
2.1.7. PRP2015/391   Aprovar el plec de clàusules i la convocatòria de l a licitació del 30 
contracte de serveis de neteja dels edificis munici pals.  Exp. núm. 2015/351     31 
 32 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 33 
General: 34 
 35 
“Vist que aquest Ajuntament té la necessitat de portar a terme la contractació del servei de 36 
neteja d’edificis municipals, donat que el proper 4 de maig de 2015 venç el vigent contracte.  37 
Vist que la durada del contracte de serveis (període principal) és de 3 anys, amb la possibilitat 38 
de pròrrogues anuals fins a 3 anys més, les quals hauran de ser autoritzades per l’Ajuntament i 39 
seran obligatòries per a l’adjudicatari.  40 
Vist que el preu del contracte, o pressupost de licitació, d’acord amb l’article 87 del TRLCSP, i 41 
donat que la seva durada és de 3 anys, és de 711.570,25 euros (IVA exclòs), tot corresponent 42 
237.190,08 euros (IVA exclòs) a cadascuna de les 3 anualitats. 43 
Vist que aquest contracte té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, 44 
pel fet que es tracta d’un contracte de serveis (comprès a la categoria 14 de l’Annex II del 45 
TRLCSP) i el seu valor estimat és superior als 200.000,00 euros, tal com estableix l’article 16 46 
del TRLCSP. 47 
Vist que es considera com a procediment més adequat, el procediment obert, oferta 48 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, donat que és un procediment 49 
ordinari de contractació, tal com preveu l’article 138.2 del TRLCSP. 50 
 51 
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Vist l’informe emès per Intervenció, en data 2 de març de 2015, d’on es constata que l’òrgan 1 
competent per aprovar i adjudicar el present contracte seria del Ple, donat que l’import del 2 
contracte (3 anualitats) ascendeix a 861.000,00 euros (21% d’IVA inclòs) i, per tant,  supera el 3 
10% dels recursos ordinaris del Pressupost d’aquest Ajuntament (6.882.700,00 euros). 4 
Vist l’informe emès per Secretaria, en data 4 de març de 2015, en relació a la legislació 5 
aplicable i el procediment a seguir. 6 
Vist que, per Decret d’Alcaldia núm. 257/2015, es va acordar: 7 

“1r. Incoar l’expedient de contractació, per procediment obert, del contracte del servei 8 
de neteja d’edificis municipals. 9 
2n. Ordenar la redacció dels corresponents Plec de clàusules administratives 10 
particulars i Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés 11 
d’adjudicació. 12 
3r. Ordenar a Intervenció que, donat que la consignació pressupostària correspondrà a 13 
l’exercici 2015, emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la despesa”. 14 

Vistos el “Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació, per 15 
procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), del contracte de serveis per a la neteja 16 
d’edificis municipals de Llagostera” i el “Plec de prescripcions tècniques que ha de regir la 17 
licitació, per procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), del contracte de serveis per a la 18 
neteja d’edificis municipals de Llagostera”. 19 
Ateses les següents determinacions normatives: 20 
• Directiva 2004/18/CEE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març, sobre 21 
coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, subministraments i 22 
serveis.  23 
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 24 
de contractes del sector públic (TRLCSP) (correcció errors al BOE de 3/2/2012), modificat per 25 
l’Ordre EHA/3479/2011, de 19 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents 26 
tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de 27 
2012; modificat pel Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer de mesures de suport a 28 
l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació; modificat pel Reial decret llei 29 
8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques 30 
i de suport a entitats locals amb problemes financers; modificat per la Llei estatal 8/2013, de 26 31 
de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes; modificat per la Llei estatal 11/2013, 32 
de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació 33 
de l'ocupació; modificat per la Llei estatal 14/2013, de 27 de setembre, de suport als 34 
emprenedors i la seva internacionalització; modificat per la Llei estatal 20/2013, de 9 de 35 
desembre, de garantia de la unitat de mercat; modificat per l’Ordre HAP/2425/2013, de 23 de 36 
desembre, per la qual es publiquen els límits dels diversos tipus de contractes a efectes de la 37 
contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de 2014; modificat per la Llei estatal 38 
25/2013, de 27 desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 39 
factures en el sector públic; modificat pel Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma 40 
en matèria d’infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques; modificat per la Llei 41 
estatal 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del Fons per al finançament dels pagaments a 42 
proveïdors; i modificat pel Reial Decret Llei 11/2014, de 5 de setembre, de mesures urgents en 43 
matèria concursal. 44 
• Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 45 
de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic (RPLCSP), modificat pel Reial Decret 46 
300/2011. 47 
• Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei 48 
de contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) (en allò que no s’oposi al TRLCSP i 49 
al RPLCSP). 50 
• Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 51 
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contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP): art. 25.1 paràgraf 1r (DT 4a del 1 
TRLCSP, tot i les DD úniques de la LCSP i del TRLCSP). 2 
• Reglament (CE) núm. 451/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 3 
2008, sobre la Classificació Estadística de Productes per Activitats (Catàleg CPA 2008). 4 
• Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació Nacional d’Activitats 5 
Econòmiques 2009 (CNAE-2009). 6 
• Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007 (Catàleg CPV 7 
2008). 8 
• Disposició addicional quarta de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i 9 
financeres, modificada per l’article 79 de la Llei 5/2012 del 20 de març, de mesures fiscals, 10 
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. 11 
• Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del 12 
Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament. 13 
• Ordre EHA/1490/2010, de 28 de maig,  per la qual es regula el funcionament del Registre 14 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (BOE de 10 de juny de 2010). 15 
• Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 16 
de la Generalitat de Catalunya. 17 
• Ordre EHA/1490/2010, de 28 de maig,  per la qual es regula el funcionament del Registre 18 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (BOE de 10 de juny de 2010). 19 
• Resolució de 21 de juny de 2010, de la Sindicatura de Comptes, per la qual es dóna 20 
publicitat als acords del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 19 de gener i 8 de 21 
juny de 2010, que estableixen el contingut de l'extracte dels expedients de contractació (DOGC 22 
núm. 5657, de 25 de juny de 2010) D’acord art. 308 LCSP (Registre Contractes SP). 23 
• Resolució de 10 de maig de 2012, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual 24 
es publica l'Acord del Ple de 26 d'abril de 2012, pel qual s'aprova la Instrucció sobre remissió 25 
dels extractes dels expedients de contractació i de les relacions anuals dels contractes, 26 
celebrats per les Entitats del Sector Públic Local, al Tribunal de Comptes (BOE de 12 de maig 27 
de 2012). 28 
• Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, d’adaptació de la Recomanació 2/2005, de 5 de maig, 29 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Generalitat, sobre la inclusió de 30 
clàusules lingüístiques en els contractes administratius per tal de fomentar l'ús del català, a la 31 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. 32 
• Informe 12/2010, de 23 de juliol de 2010, de la Junta Consultiva de Contractació 33 
Administrativa de l’Estat, relatiu a la diferència entre el contracte de gestió de serveis públics, 34 
sota la modalitat de concessió de serveis, i els contractes de serveis. 35 
• Informe 15/2014, de  17 de desembre, de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de 36 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la determinació de 37 
l'assumpció del risc d'explotació per part de l'empresa contractista, amb motiu de la qualificació 38 
d'un contracte de recollida d'escombraries, i durada màxima dels contractes de serveis. 39 
• Article 42 del Codi de Comerç espanyol de 1885, en relació a les empreses vinculades. 40 
• Llei estatal 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 41 
morositat en les operacions comercials (modificada per la Llei estatal 15/2010). 42 
• Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 43 
l’Estatut dels Treballadors (ET). 44 
• “Conveni col·lectiu del sector de neteja d’edificis i locals de Catalunya pels anys 2010-2013” 45 
(aprovat per la Resolució EMO/248/2012, de 26 de gener, per la qual es disposa la inscripció i 46 
la publicació del Conveni col·lectiu treball del sector de neteja d’edificis i locals de Catalunya 47 
per als anys 2010-2013 (codi de conveni núm. 7902415)), prorrogat fins a l’any 2015 mitjançant 48 
la Resolució EMO/2624/2013, de 10 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la 49 
publicació de l’acord de pròrroga i de modificació del Conveni col·lectiu de treball del sector de 50 
neteja d’edificis i locals de Catalunya (DOGC núm. 6523 - 17.12.2013). 51 
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• Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 1 
• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de  2 
prevenció. 3 
• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 4 
de seguretat i salut en el treball. 5 
• Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). 6 
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 7 
de règim local de Catalunya (TRLMRLC). Arts. 273-281 (en allò que no s’oposi al TRLCSP). 8 
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 9 
dels ens locals (ROAS). 10 
• Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 11 
del procediment administratiu comú (LRJPAC). 12 
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 13 
públiques de Catalunya (LRJPAPC). 14 
• Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 15 
(LAECSP).  16 
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 17 
• Llei estatal 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 18 
(LJCA). 19 
• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 20 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL). 21 
• Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 22 
• Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 23 
desenvolupament de Llei orgànica 15/1999. 24 
• Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de 25 
seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. 26 
• El Reglament de serveis de les corporacions locals (Decret de 17 de juny de 1955), en tot 27 
allò que no s'oposi al Reial decret legislatiu 3/2011 ni, de manera supletòria, a la reglamentació 28 
catalana. 29 
• Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i disposicions que la desenvolupen. 30 
• Les Bases d’execució del Pressupost municipal. 31 
• Altra normativa d’aplicació d’àmbit administratiu. 32 
• Si no hi hagués normativa administrativa, regiria el dret privat. 33 
S’acorda: 34 
Primer .- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 35 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, del contracte del servei de 36 
neteja d’edificis municipals (exp. núm. 2015/351). 37 
Segon .- Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2015 a 2018, amb càrrec a les 38 
aplicacions pressupostàries núms. 01.920.22700 (neteja dependències municipals), 39 
07.3231.22700 (neteja escoles) i 07.3232.22700 (neteja llar d’infants) de l’estat de despeses 40 
del pressupost, per finançar les despeses derivades del contracte per als següents imports i 41 
anualitats: 42 
 43 

Anualitat Import (no IVA) 

2015 138.360,88 € 

2016 237.190,08 € 

2017 237.190,08 € 

2018 98.829,21 € 

 711.570,25 € 
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 1 
Tercer .- Aprovar el “Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació, per 2 
procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), del contracte de serveis per a la neteja 3 
d’edificis municipals de Llagostera” i el “Plec de prescripcions tècniques que ha de regir la 4 
licitació, per procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), del contracte de serveis per a la 5 
neteja d’edificis municipals de Llagostera”. 6 
Quart .- Aprovar la corresponent convocatòria de licitació, per procediment obert (diversos 7 
criteris d’adjudicació), del servei de neteja d’edificis municipals, fent avinent que, durant el 8 
termini de 40 dies naturals, a comptar des de la data de l’enviament de l’anunci del contracte a 9 
la Comissió Europea, es podran presentar les proposicions per part dels licitadors. L’anunci 10 
també es publicarà en el BOE, en el BOP, en el Tauler d’edictes i en el Perfil del contractant de 11 
l’Ajuntament. 12 
Cinquè .- Delegar a la Junta de Govern Local l’acord per a l’adjudicació del referit contracte i 13 
facultar el Sr. alcalde per a la signatura del corresponent contracte.”  14 
 15 
Es produeixen les següents intervencions:  16 
 17 
El Sr. secretari  explica que conclourà el contracte que hi ha amb l’empresa que neteja els 18 
edificis municipals i ara es treu una nova licitació per 3 anys més 3 possibles pròrrogues anuals 19 
més.  20 
S’ha d’aprovar el plec de clàusules i la convocatòria i,  com que és un contracte harmonitzat,  21 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el  BOE i en el BOP. 22 
Les ofertes que es presentin es valoraran a la mesa de contractació, on hi ha representació de 23 
tots els grups municipals,  i s’adjudicarà a qui hagi fet la millor oferta.   24 
 25 
El Sr. Àlex Puig   manifesta que el seu vot serà favorable.  26 
 27 
El Sr. David Parron  diu que aquest tema també té dos vessants, una de política i una altra de 28 
tècnica.         29 
Pel que fa a la política,  considera que l’Ajuntament s’hauria de repensar si val la pena que 30 
estigui privatitzat el servei de neteja de tots els edificis municipals o bé que tornés a mans del 31 
municipi.  32 
Mirant el cost laboral, sense els productes, puja a 207.000 euros anuals i el preu de licitació 33 
màxim que consta en el plec de condicions és de 287.000 euros. IVA inclòs.  34 
Demana si no caldria estudiar si valdria la pena econòmicament assumir-ho com un servei 35 
propi, tal com havia estat en el passat.  36 
Pel que fa al contingut tècnic,  no tenen res a objectar. 37 
La darrera queixa és pel fet que no es posi a exposició pública, encara que legalment no sigui 38 
necessari, però fer-ho seria un exercici de transparència i participació i que hi hagués 39 
l’oportunitat de fer al·legacions, encara que en aquest cas no vegin cap motiu per presentar-ne. 40 
El seu vot serà l’abstenció.  41 
 42 
El Sr. alcalde  respon que fa uns quants anys que les neteges municipals no les fa personal 43 
contractat per l’Ajuntament. 44 
Un dels avantatges de tenir el servei externalitzat és la cobertura de les baixes laborals, que 45 
l’empresa sempre cobreix perquè així figura en el contracte.  46 
La gran majoria del personal que treballa a l’empresa que actualment hi ha contractada,  és 47 
gent de Llagostera i en el cas que la nova licitació recaigués en una altra, aquests treballadors 48 
s’haurien de subrogar.  49 
Potser sí que sortiria una mica més econòmic si el servei fos municipal, però s’hauria de 50 
calcular el cost de les baixes que hi hauria al cap de l’any i el servei que es donaria.  51 
 52 
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El Sr. David Parron  diu que les empreses ja tenen previst cobrir les baixes en els seus càlculs 1 
quan presenten la licitació.  2 
Creu que el servei de neteja, que és essencial,  podria cobrir les baixes de la mateixa manera 3 
que es cobreixen en qualsevol altre servei i més si es té en compte que els treballadors no fan 4 
una jornada completa de 40 hores.  5 
 6 
El Sr. alcalde  replica que la immediatesa a l’hora de cobrir les baixes és més àgil des d’una 7 
empresa externa.  8 
 9 
S’aprova per majoria absoluta  (vot favorable dels  nou regidors/es de CiU i del regidor 10 
d’ERC i abstenció del regidor d’AxLL).  11 
 12 
2.1.8. PRP2015/388   Aprovar la moció institucional en suport a l'esport  i a 13 
l’ssociacionisme català. Exp. núm. 2015/480     14 
 15 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 16 
General: 17 
 18 
“El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans necessaris per 19 
facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure constitueixen un mandat Constitucional 20 
als Poders Públics, a més d’una responsabilitat obligada de tots els qui treballem i vetllem pel 21 
benestar comú.  22 
Les activitats físiques i esportives i el ric ventall d’activitats desenvolupades per el mon 23 
associatiu, mitjançant les entitats sense ànim de lucre, constitueixen un element clau de 24 
l’educació, la cultura, la integració i la vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, d’aquí el 25 
suport del món municipal.  26 
Per una banda, l’esport s’ha convertit en un fenomen social universal i, actualment, és per a la 27 
nostra societat un instrument d’equilibri i integració amb el món que ens envolta. La pràctica de 28 
l’esport contribueix a reduir desigualtats socials i culturals, així com a una millora de la salut i el 29 
benestar. L’esport és un element educatiu tant per a l’esportista d’elit com per a qui se'n serveix  30 
per mantenir-se en forma. La promoció i el desenvolupament de les activitats esportives han de 31 
ser, i de fet són, d’interès general. 32 
Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els darrers temps 33 
com es posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament degut a certes accions 34 
legislatives i actuacions públiques de les diferents instàncies de govern. L’esport català en el 35 
seu conjunt: esportistes, voluntaris, clubs, consells, federacions, i la mateixa Unió de 36 
Federacions i el món municipal han denunciat públicament el passat 19 de març tots els 37 
greuges que s’estan perpetrant contra el sector i el seu teixit associatiu i ha advertit de les 38 
conseqüències que aquests perjudicis provocaran a curt termini.  39 
L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les federacions 40 
estatals i l’alta competició en detriment de les federacions autonòmiques i l’esport de promoció; 41 
la Llei de l’exercici de les professions de l’esport que menysprea el paper de les federacions i 42 
menysté la qualitat dels professionals federatius en l’exercici de les seves tasques; la situació 43 
del voluntariat esportiu, que no reconeix la figura del pocket money i obvia la realitat dels més 44 
de 400.000 voluntaris que, només a Catalunya, fan possible dia a dia la pràctica de l'activitat 45 
física al nostre país i suposa un estalvi de més de 200 milions d’euros a l’erari públic; la 46 
supressió de l’exempció en l’Impost de Societats per a entitats sense ànim de lucre que no 47 
ingressaven més de 100.000 euros anuals, que ara hauran de presentar l’impost i suposarà 48 
una burocratització i un augment dels costos de gestió de clubs i associacions que tampoc 49 
reportarà un augment de la recaptació fiscal; l’augment de l’IVA del 8% al 21% en els serveis 50 
directament relacionats amb la pràctica esportiva i l’educació física quan aquests siguin 51 
prestats per clubs no declarats de caràcter social, per empresaris individuals o per societats 52 
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mercantils; l’exigència a participants en proves esportives a la carretera, tals com els triatlons o 1 
les curses ciclistes, d’una assegurança per Responsabilitat Civil equivalent a l’assegurança per 2 
a la conducció de vehicles a motor fixada en un mínim de 70 milions d’euros; l’aplicació de la 3 
recent modificada Llei de costes, que amenaça amb no solucionar la problemàtica dels clubs 4 
nàutics de platja catalans tan arrelats al territori, tot exigint que assumeixin uns costos de 5 
remodelació desmesurats i basats en criteris tècnics desconnectats de la realitat dels esports 6 
nàutics; la Llei contra el blanqueig de capitals, que ha establert uns deures i obligacions 7 
d’elevada fiscalització sense tenir en compte els efectes que això provoca en entitats petites en 8 
què els seus col·laboradors són únicament voluntaris que treballen de forma altruista pel 9 
foment de la pràctica esportiva.  10 
Per altra banda, la obligatorietat de presentar declaració de l’Impost de societats per part de 11 
totes les entitats sense ànim de lucre, ja siguin de l’àmbit social, cultural, cívic, de mares i pares 12 
o de veïns entre d’altres, limita molt la seva capacitat d’actuació i no contribueix a la millora de 13 
la seva gestió, més aviat al contrari, fa cada cop més complexa la promoció de l’interès general 14 
i més difícil l'activitat de les associacions i suposarà que les entitats hauran d’assumir 15 
càrregues administratives molt superiors a les actuals, desproporcionades i costoses, que no 16 
es corresponen amb la seva mida ni activitat i faran cada cop més complexa la promoció de 17 
l’interès general i més difícil la supervivència de les associacions que tant contribueixen a la 18 
veritable riquesa i bé comú de la nostra societat.  19 
Llagostera té un ampli teixit associatiu que desenvolupa una gran funció social i cívica i les 20 
entitats que el conformen són de caràcter voluntari i tenen una mínima infraestructura tècnica i 21 
els seus ingressos es corresponen a les quotes dels associats, petits donatius o puntuals 22 
subvencions públiques.  23 
Són entitats imprescindibles en la construcció de poble i esdevenen un pal de paller en la 24 
dinamització de la societat civil, l’articulació d’estructures al servei de la comunitat i primer nivell 25 
de participació activa de la ciutadania en la vida de Llagostera. 26 
En moltes ocasions, algunes d’elles, aquí i a d’altres viles, han estat referents en els dispositius 27 
de lluita contra la precarietat, l’atur o la pèrdua de drets bàsics (roba, aliments, energies, 28 
habitatge...). 29 
Des d’aquesta perspectiva no sembla justificable obligar aquestes entitats petites i amb pocs 30 
recursos a assumir noves obligacions comptables i tributàries, únicament per exercir un major 31 
control sobre elles. 32 
La nova llei impulsada pel govern de l’Estat espanyol suposa un atac al món associatiu, 33 
imposant-li noves obligacions i càrregues burocràtiques que dificulten la seva gestió, dificultant 34 
una vegada més la tasca del món associatiu i del tercer sector, que en el cas de Catalunya ha 35 
estat clau en la història del seu progrés. 36 
En aquest sentit, catorze federacions i plataformes d'associacions, representatives de diferents 37 
àmbits i que aglutinen la major part de l'associacionisme de Catalunya, han elaborat un 38 
posicionament conjunt per manifestar el seu desacord amb la Llei 27/2014 que tracta les 39 
associacions de forma anàloga amb una societat mercantil.  40 
Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector associatiu i 41 
esportiu català,  42 
S’acorda: 43 
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Llagostera i al teixit associatiu i a l’esport 44 
català en el seu conjunt, que formen voluntaris, esportistes, entitats sense ànim de lucre, clubs, 45 
consells esportius, federacions esportives, la Unió de Consells Esportius de Catalunya i la 46 
mateixa Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 47 
Segon.-  Instar al Congrés dels Diputats i al Senat  la retirada de l’esmentada Llicència Única. 48 
Tercer.-  Instar el Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici professional dels 49 
tècnics, instructors i entrenadors federatius. 50 
Quart.-  Instar el Congrés dels Diputats i el Senat a reconèixer la figura del pocket money en la 51 
regulació del voluntariat esportiu. 52 
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Cinquè.-  Instar el Congrés dels Diputats i el Senat a la reincorporació a la Llei de l’Impost de 1 
Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb els següents requisits: 2 
“a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals. 3 
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no superin els 4 
2.000 euros anuals. 5 
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció”. 6 
Sisè.-  Instar el Congrés dels Diputats i el Senat a recuperar el tipus reduït del 10% sobre 7 
l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que practiquin esport 8 
o educació física relacionats, sempre que tals serveis estiguin directament relacionats amb les 9 
esmentades pràctiques i siguin prestats per particulars, empreses o clubs no reconeguts com 10 
de caràcter social. 11 
Setè.- Instar el Congrés dels Diputats i el Senat a incloure en l’annex II sobre marxes, proves 12 
esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 1428/2003, de 21 de 13 
novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en quant assegurança per danys i 14 
responsabilitat civil dels esportistes participants en proves esportives en carretera, quan 15 
aquests no impliquin la conducció de vehicles a motor. 16 
Vuitè.-  Instar el Congrés dels Diputats i el Senat a reconèixer la preexistència dels clubs 17 
nàutics de platja del litoral català i les seves particulars característiques esportives, socials i 18 
culturals i a facilitar la creació de zones poliesportives permanents a la platja. 19 
Novè.-  Instar el Congrés dels Diputats i el Senat a excloure com a subjectes obligats de la Llei 20 
contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les entitats sense ànim de lucre 21 
que els seus ingressos no superin els 100.000 euros anuals. 22 
Desè.- Donar suport a l’esport català i el seu teixit associatiu difonent la campanya encetada 23 
pel món associatiu en contra dels greuges que pateix, que posen en risc la seva continuïtat. 24 
Onzè.- Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la Secretaria 25 
General de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, al Consejo 26 
Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Grups 27 
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Esportiu, a la Unió de Consells 28 
Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 29 
Catalunya, a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i a les associacions i entitats 30 
sense ànim de lucre de Llagostera.” 31 
 32 
Es produeixen les següents intervencions: 33 
 34 
El Sr. Ramon Soler  explica que aquesta moció es força extensa. Tracta dos temes que vénen 35 
a donar resposta a la normativa feta pel Govern de l’Estat Espanyol,  que envaeix d’una forma 36 
clara i  fiscalitza i controla les entitats esportives per un costat i les entitats sense ànim de lucre 37 
en el seu més sentit genèric per un altre.  38 
S’haurà de tenir una llicència única federativa, fer cotitzar els monitors, els voluntaris, que 39 
perceben una petita quantitat, coneguda com a “pocket money”,    fent incrementar els costos i 40 
complicant la tasca administrativa. 41 
Augmenten els costos relacionats amb esdeveniments esportius, obligant-los a concertar 42 
assegurances molt per sobre de les necessitats que tenen i en la tributació de l’impost de 43 
societats de les entitats sense ànim de lucre, que hi ha hagut arran de l’entrada en vigor de la 44 
nova llei de l’any 2014, que elimina l’exempció que hi havia abans,  que fins a 100.000 euros 45 
d’ingressos no havien de presentar l’impost de societats.  46 
Aquesta moció ja estava plantejada en l’ordre del dia de la Comissió Informativa i el mateix dia 47 
de la Comissió,  el grup municipal d’AxLL en va presentar una altra amb un tema semblant.  48 
Se’ls va demanar tractar-les totes dues i que les dues mocions es fusionessin, primer perquè 49 
parla del mateix tema i segon perquè es demana que l’acord és comuniqui als mateixos 50 
estaments, a les mateixes associacions i a les entitats sense ànim de lucre i,  per tant,  no 51 
tindria sentit fer dues comunicacions a un reguitzell important d’estaments.  52 
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Per tant, s’han incorporat les diverses aportacions fetes per tots els grups i passa a llegir  1 
literalment alguns dels punts més rellevants de la part dispositiva d’aquesta moció tal com ha 2 
quedat una vegada fusionada.  3 
Totes aquestes traves no suposen cap benefici i comporten un greuge important a les entitats.  4 
Aquest mateix plenari ja ha aprovat algunes altres mocions relacionades amb els clubs 5 
esportius.  6 
L’entrada en vigor de la nova llei de l’impost de societats va generar inquietud  a entitats sense 7 
ànim de lucre de Llagostera,  que han demanat informació tant a l’àrea de Cultura, de Joventut 8 
o de Promoció econòmica per saber si l’Ajuntament faria alguna cosa al respecte. 9 
Aquest Ajuntament es va posar en contacte amb el Consell Comarcal del Gironès per poder 10 
organitzar una xerrada oberta a les entitats i que per diversos motius s’ha fixat per després de 11 
la Setmana Santa. 12 
Explica tot això perquè aquest tema no és nou ni sobrevingut i que no es pensessin les entitats 13 
que en període d’eleccions se’ls va a vendre no sap  quin missatge.  14 
Aquesta moció no s’ha presentat a nivell de partit sinó que és de caire institucional, recollint les 15 
aportacions de l’equip de govern i del grup d’AxLL i al final el que es demana es que es 16 
reconegui el voluntariat i la importància de les associacions,  que fan una gran feina i que des 17 
de l’Ajuntament sempre s’ha volgut posar en valor. 18 
 19 
El Sr. Àlex Puig  manifesta que,  tal com va comentar a la Comissió Informativa,  dóna suport 20 
tant a aquesta moció com a la que es tractarà a continuació.  21 
 22 
El Sr. David Parron  diu que,  tal  com està plantejada aquesta moció, del contingut, no en té 23 
res a dir, però no estan a favor de com s’ha creat.  24 
En un principi, la moció presentada per l’equip de govern era en suport a l’esport català. Era 25 
una moció tipus facilitada per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 26 
Municipis. 27 
El grup d’AxLL ja en tenia una de  preparada per al Ple de febrer de suport a les entitats per la 28 
modificació de l’impost de societats i que no la varen presentar, a l’espera del que ha 29 
manifestat ara el Sr. Ramon Soler,  que havia de sortir un decret i en no saber en quins termes 30 
seria, van decidir deixar-ho sobre la taula i finalment s’ha presentat en el Ple d’aquest mes de 31 
març.  32 
L’equip de govern el que ha fet, sense el consentiment d’AxLL, és agafar la moció i incorporar-33 
la a la seva. Això són maneres de fer que no comparteixen en absolut, ja que l’equip de govern 34 
s’intenta posar un mèrit que no tenia, atès que la seva moció només parlava de l’esport català i 35 
no de l’associacionisme. 36 
Demana que es posi a votació la moció inicial en suport de l’esport català  i que es retiri la que 37 
hi ha ara. 38 
Independentment de si es retira o no, hi votaran a favor, perquè es vota el contingut i no les 39 
formes, tot i que siguin molt reprovables.   40 
 41 
El Sr. Ramon Soler  diu que no li ha quedat clar si li sap greu que s’aprovi una moció que 42 
incorpora el que demana o que no es reconegui l’autoritat de no sap ben bé què perquè la 43 
moció que presenta AxLL és tipus. 44 
Finalment, demanar permís per modificar i incorporar a una moció coses positives, que ja es va 45 
explicar, marca una fita. Si es vol defensar les entitats, es fa incorporant a la moció els màxims  46 
punts de vista. 47 
Continua pensant que s’intenta aprovar una  moció en suport de les entitats. Si el que es tracta 48 
és de dir qui les defensa més o menys, demana que es digui i se’n pot parlar. Aquesta 49 
problemàtica no és nova i de la moció d’AxLL ha agafat la part que no diu cap mentida. 50 
D’aquesta moció, més de la meitat del que hi consta és fals. 51 
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El tarannà de l’equip de govern és respectar la independència de les entitats i de les persones i 1 
intentar-ho regular el mínim possible perquè cadascú és prou gran per fer el que cregui 2 
convenient.  3 
L’única cosa que s’ha fet ha estat incorporar un argumentari,  que comparteixen,  tan tipus com 4 
pot ser l’altra, amb la diferència que el presentat per l’equip de govern era aprovat per la 5 
Federació  i l’Associació Catalana de Municipis i l’altra provenia de diverses associacions, que 6 
arran de l’entrada en vigor de la llei de l’impost de societats es varen començar a moure. 7 
Aquesta moció ja ha quedat desfasada,  tant desfasada que el dia  que va ser presentada per 8 
urgència ja feia un mes que s’havia modificat el que es demanava. 9 
Amb aquesta moció el que s’intenta és donar suport a les entitats esportives de Llagostera, que 10 
n’hi ha unes quantes, que tenen un problema important davant les inspeccions de la Seguretat 11 
Social que han rebut. També s’intenta donar solucions a consultes plantejades.  12 
Per acabar, demana on és la urgència perquè  es canviï una cosa que ja ha estat canviada i 13 
que invalida la meitat de la moció presentada, l’altra meitat és precisament la que queda 14 
recollida en la moció que es porta ara a aprovació. En el fons el que s’ha fet és eliminar una 15 
cosa que és errònia. 16 
La moció que es presenta és institucional i reclama que el govern espanyol tiri marxa enrere en 17 
una sèrie de normatives invasives envers les associacions i les entitats esportives, que tregui 18 
una sagnia  fiscal que no porta enlloc i que les alliberi d’una sèrie de càrregues administratives 19 
que només els impedeix treballar bé.  20 
Per tot l’exposat, el vot del seu grup serà favorable.    21 
 22 
El Sr. David Parron  respon que,  com sempre, el Sr. Soler, no l’ha entès o no el vol entendre.  23 
En el text que es porta a aprovació, ja hi votarà a favor. Del que està en contra és de les 24 
formes,  en com s’ha fet i creu que hauria estat més elegant demanar permís per fer les 25 
modificacions, atès que no se li ocorreria apropiar-se de la feina d’un altre, o com a mínim 26 
demanar permís per fer-ho.  27 
Ha dit que era una moció tipus, però no ho ha dit com si fos un retret o una cosa dolenta, 28 
simplement ha volgut deixar constància que era de dues associacions. 29 
El mèrit de presentar la moció de suport a les entitats és d’AxLL, no de l’equip de govern,  que 30 
va presentar-ne una en suport de l’esport català i que només tenia una frase que feia referència 31 
a les entitats sense ànim de lucre. Aquesta és la realitat i ho troba perfecte, fins i tot hi hagués 32 
votat a favor, però no donava peu per apropiar-se de la seva moció. 33 
No és qüestió de treure’s o posar-se mèrits, sinó que a cadascú els que li corresponguin, ni 34 
més ni menys i és l’única cosa que demana.  35 
 36 
El Sr. Ramon Soler   compara les dues mocions i en llegeix alguns paràgrafs, perquè, com a 37 
mínim, la gent que els escolta no pensi que s’han tornat bojos. 38 
Finalment, el que ha fet el grup d’AxLL es presentar una moció que ja venia feta i que al final el 39 
que s’ha fet és incorporar-la a una que a l’equip de govern també li havien enviat  i que en el 40 
seu moment no la varen presentar perquè ja sabien que es tramitaven canvis. 41 
Es demana que es posi el mateix que ja consta en una moció que estava a l’ordre del dia de la 42 
Comissió informativa i que,  probablement va aixecar-los la necessitat de parlar d’entitats, que 43 
ho troba fantàstic i que ho comparteixen. 44 
La llei de l’impost de societats no es debat a l’Ajuntament de Llagostera, sinó en el Congreso 45 
de los Diputados. 46 
 47 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tot s els regidors/es presents de CiU, 48 
ERC i AxLL).  49 
   50 
2.1.9. PRP2015/422   Aprovar la moció d'AxLL de modificació de la Llei d e l'impost sobre 51 
societats per a les entitats sense ànim de lucre. E xp. 2015/498.     52 
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 1 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 2 
General:  3 
 4 
“La nova Llei de l’Impost sobre Societats aprovada a finals de novembre (Llei 27/2014, de 27 5 
de novembre de l’Impost de Societats) i modificada a través del Reial Decret 1/2015 de 27 de 6 
febrer ha introduït canvis substancials respecte la llei anterior, aplicables des de l’1 de gener de 7 
2015, entre els quals hi ha l’obligatorietat de presentar declaració per part de totes les entitats 8 
sense ànim de lucre que el seu volum d’ingressos superi els 50.000€ anuals o que tinguin 9 
activitat econòmica (venda de samarretes, roses, xandalls, etc; realització de quines, venda 10 
loteria, ...), ja siguin de l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu, de mares i pares, de veïns, etc. 11 
Per tant, a partir d’ara, quasi totes les entitats, estaran obligades a presentar l’Impost de 12 
Societats. 13 
L’anterior llei preveia una excepció a l’obligació de presentar la declaració de l’Impost de 14 
Societats per a les entitats sense ànim de lucre sempre que complissin tres requisits:  15 
a) Que els seus ingressos totals no superessin 100.000 euros anuals. 16 

b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superessin 17 
2.000 euros anuals. 18 

c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguessin estiguessin sotmeses a retenció. 19 

Amb la nova regulació les entitats sense ànim de lucre afectades per aquest canvi estaran 20 
obligades a presentar la declaració per totes les seves rendes, ja estiguin exemptes o no de 21 
tributar. Això vol dir que, malgrat que l’impost no s’haurà de presentar fins el 2016, les entitats 22 
hauran de portar una comptabilitat de partida doble des de 2015 a fi de poder identificar 23 
adequadament els ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes. Així 24 
mateix, també hauran de presentar el model 347 per totes aquelles operacions que superin els 25 
3.005,06€ (ja siguin compres, vendes o subvencions o donacions). 26 
L’eliminació d'aquests supòsits d'exempció no contribueix a la millora de la gestió, més aviat al 27 
contrari, fa cada cop més complexa la promoció de l’interès general i més difícil l'activitat de les 28 
associacions i suposarà que les entitats hauran d’assumir càrregues administratives molt 29 
superiors a les actuals, desproporcionades i costoses, que no es corresponen amb la seva 30 
mida ni activitat i faran cada cop més complexa la promoció de l’interès general i més difícil la 31 
supervivència de les associacions que tant contribueixen a la veritable riquesa i bé comú de la 32 
nostra societat.  33 
Llagostera té un ampli teixit associatiu que desenvolupa una gran funció social i cívica i les 34 
entitats que el conformen són de caràcter voluntari i tenen una mínima infraestructura tècnica i 35 
els seus ingressos es corresponen a les quotes dels associats, petits donatius o puntuals 36 
subvencions públiques.  37 
Són entitats imprescindibles en la construcció de poble i esdevenen un pal de paller en la 38 
dinamització de la societat civil, l’articulació d’estructures al servei de la comunitat i primer nivell 39 
de participació activa de la ciutadania en la vida de Llagostera. 40 
En moltes ocasions, algunes d’elles, aquí i a d’altres viles, han estat referents en els dispositius 41 
de lluita contra la precarietat, l’atur o la pèrdua de drets bàsics (roba, aliments, energies, 42 
habitatge...) 43 
Des d’aquesta perspectiva no sembla justificable obligar aquestes entitats petites i amb pocs 44 
recursos a assumir noves obligacions comptables i tributàries, únicament per exercir un major 45 
control sobre elles. 46 
La nova llei impulsada pel govern de l’Estat espanyol suposa un atac al món associatiu, 47 
imposant-li noves obligacions i càrregues burocràtiques que dificulten la seva gestió, dificultant 48 
una vegada més la tasca del món associatiu i del tercer sector, que en el cas de Catalunya ha 49 
estat clau en la història del seu progrés. 50 



 

22 
 

En aquest sentit, catorze federacions i plataformes d'associacions, representatives de diferents 1 
àmbits i que aglutinen la major part de l'associacionisme de Catalunya, han elaborat un 2 
posicionament conjunt per manifestar el seu desacord amb la Llei 27/2014 que tracta les 3 
associacions de forma anàloga amb una societat mercantil.  4 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  5 

1. Instar el Govern espanyol a modificar la Llei de l’Impost sobre Societats per tal de 6 
simplificar les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre i 7 
recuperar el supòsit de no obligació de presentació de la declaració de l’Impost sobre 8 
Societats per a aquestes.  9 

2. Instar les administracions públiques a desenvolupar un nou marc fiscal per a les 10 
associacions que reconegui el valor de la forma jurídica d'associació com eina de cohesió i 11 
d’autoorganització de la ciutadania, activa, compromesa i participativa. 12 

3. Notificar els acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als grups 13 
parlamentaris del Congrés dels Diputats, a les entitats municipalistes (FMC, ACM i FEMP) 14 
i a les associacions i entitats sense ànim de lucre del municipi.” 15 

Es produeixen les següents intervencions:  16 
 17 
El Sr. David Parron  pren la paraula i explica que la majoria de  les entitats sense ànim de 18 
lucre, fins ara estaven exemptes de presentar l’impost de societats i amb la redacció de la nova 19 
llei estaran obligades a fer-ho.  20 
A continuació passa a llegir literalment els punts 1, 2 i 3 de la part dispositiva de la moció.  21 
 22 
El Sr. Ramon Soler  diu que celebra que se li acabi donant la raó perquè acaba de reconèixer 23 
de forma escrita que la moció era errònia i no deia la veritat. Però el que troba més sorprenent 24 
(té el BOE davant) és que el dia 28 de febrer ja es varen modificar aquests límits i la moció és 25 
presentada el dia 18 de març.  26 
Per tant, aquesta moció ja ha estat aprovada al punt anterior, incorporant les esmenes que ara 27 
s’estan parlant i si es vol ser estricte s’han de reconèixer les coses.  28 
I el més divertit és que aquesta moció es presenta per urgència quan ja feia un mes que el que 29 
es demana ja havia estat aprovat.  30 
L’any 2004 el Sr.Montoro amb el text refós de l’impost de societats ja va voler que les entitats 31 
sense ànim de lucre paguessin aquest impost i gràcies a una esmena del grup parlamentari de 32 
CiU es va introduir aquest límit dels 100.000 euros que tant es reclama ara. Celebra que 33 
almenys es reconegui la feina feta de CiU pel que fa a les entitats.  34 
CiU va ser l’únic grup parlamentari del Congrés que en el 2014, en el tràmit d’aprovació de la 35 
reforma fiscal,  va presentar esmenes que no varen ser aprovades. 36 
Posteriorment, a instàncies del senador de CiU, el Sr. Ferran Bel, alcalde de Tortosa,  en una 37 
pregunta en la sessió de control del mes de febrer, el ministre Montoro es va comprometre a 38 
prendre mesures legals per recuperar els límits d’exempció. 39 
Mentre això no va passar,  en el debat sobre l’estat de la Nació, el portaveu de CiU, Sr. Duran i 40 
Lleida, va demanar que es limités i s’eximís a les entitats sense ànim de lucre, recuperant el 41 
límit dels 100.000 euros, que tampoc es va recollir. 42 
Finalment, el dissabte 28 de febrer, en el BOE, es publica la modificació que posa aquest límit 43 
en 50.000 euros, aquest que avui, 25 de març,  ha descobert que s’havia modificat fa més d’un 44 
mes.      45 
Davant de tot això, aquesta moció no es pot aprovar perquè ja ha estat aprovada anteriorment i 46 
sent molt més completa i tocant molt més temes que afecten  entitats sense ànim de lucre més 47 
enllà d’aquest límit. 48 
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A dia d’avui les entitats de Llagostera que no superin aquest límit no hauran de presentar 1 
l’impost de societats. 2 
S’ha demanat al Consell Comarcal que faci unes xerrades sobre aquest tema per donar 3 
informació a les entitats de Llagostera, que serà el dia 8 d’abril i que ja ha estat comunicat. 4 
Per tant i lamentant-ho molt, aquesta moció ja va néixer de forma equivocada i el dia de la 5 
Comissió Informativa es va intentar trobar un punt de consens i troba força trist que s’hagi 6 
d’estar discutint sobre aquest tema, atès que el que s’ha de fer és intentar que les entitats tirin 7 
endavant.  8 
El vot del seu grup serà contrari, atès que ja s’ha aprovat l’altra moció,  que ja recollia aquests 9 
punts i molts d’altres.  10 
 11 
El Sr. Àlex Puig  diu que,  respectant les opinions tant d’un grup com de l’altre, el seu vot serà 12 
favorable. 13 
 14 
El Sr. David Parron  manifesta que el Sr. Soler s’ha repetit molt i li dóna les gràcies per la lliçó 15 
d’història que ha donat del parlamentarisme espanyol, atès que està molt bé conèixer el sentit 16 
del vot de cadascú i saber qui defensa cada cosa. 17 
Sobre les esmenes presentades avui, diu que quan es presenta la moció es poden presentar 18 
esmenes de veu o per escrit i les han presentat quan han tingut oportunitat de fer-ho.  19 
Aquestes esmenes les han presentat perquè han cregut que s’havia de modificar l’anterior i 20 
rectificar és de savis i no li sap greu reconèixer que no l’han fet tan bé com podien i si està 21 
rectificada, millor.    22 
El seu vot serà favorable perquè considera que complementa l’anterior moció.  23 
 24 
El Sr. Ramon Soler  diu que no tractava de fer història sinó d’explicar el perquè d’aquests límits 25 
i el debat que està generant el tema de l’associacionisme i considera que es bó explicar-ho. 26 
Afegeix que s’han tornat a equivocar perquè amb el dèficit que hi han posat. Les associacions 27 
de Llagostera ja han presentat la declaració, perquè el termini es va acabar el 2 de març, 16 28 
dies abans que es presentés la moció, ja que les entitats sense ànim de lucre el model 347 ja 29 
l’han presentat. Això es va modificar el desembre del 2013 i entrava en vigor el gener d’aquest 30 
any.  31 
Però tornem-hi, al final, què s’està defensant? El que demanava el seu grup és que les 32 
associacions sense ànim de lucre no hagin de presentar l’impost i que es recuperés un límit 33 
que les eximia de presentar aquest impost. 34 
Aquest límit ha baixat dels 100.000 euros als 50.000 euros i per cert, en aquests moments el 35 
Parlamentat de Catalunya està tramitant una llei sobre voluntariat que també tracta d’aquests 36 
temes. O sigui que també s’arriba tard. 37 
No discuteix mai la feina feta pels grups i entén que tothom fa la millor feina possible, però hi ha 38 
punts que es reclamen que ja no són vigents perquè ja s’han modificat, per la qual cosa la 39 
votaran en contra perquè hi ha coses que ja estan solucionades i les que no,  s’han incorporat 40 
a la primer moció.  41 
 42 
El Sr. David Parron  diu que no vol entrar en cap batalla dialèctica perquè finalment no porta 43 
enlloc, però respecte a qui s’apropia de què en les mocions, quan es presenta una moció tipus 44 
està feta perquè la majoria dels ajuntaments la presentin i ja està feta en aquest sentit. 45 
Es pot discutir del que es vulgui, però no d’apropiar-se’n.                  46 
 47 
Es denega per majoria absoluta (vot en contra dels nous regidors/es de CiU i vot a favor 48 
del regidors d’ERC  i del regidor d’AxLL). 49 
 50 
3. Control i gestió municipal. 51 
 52 
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3.1 Donar compte de la sentència del Jutjat contenc iós-administratiu núm. 3 de Girona 1 
on es desestima un recurs interposat pel Sr. René P alme en relació a una tanca.   2 
 3 
El Sr. secretari pren la paraula i explica que aquest Sr. havia demanat llicència d’obres per fer 4 
una tanca i no la va construir d’acord amb les condicions reglamentàries.  5 
Se’l va requerir per legalitzar-ho, cosa que no va fer perquè no hi estava d’acord, llavors va 6 
presentar recurs,  que es va desestimar,  i va anar al contenciós,  que ha donat la raó a 7 
l’Ajuntament i les costes s’han imposat al Sr. Palme.  8 
 9 
3.2 Donar compte del Decret d’Alcaldia pel qual s’a provava el pla pressupostari a mig 10 
termini, per als exercicis 2016, 2017 i 2018.  11 
 12 
El Sr. Ramon Soler  pren la paraula i diu que s’han de dir quins seran els pressupostos de les 13 
properes legislatures quan pel mig hi haurà eleccions,  i no per voluntat de l’Ajuntament sinó 14 
per obligació del Ministeri.  15 
S’han de fer les previsions pressupostàries d’aquests tres exercicis i el que s’ha fet és agafar el 16 
pressupost ordinari d’ara i més o menys actualitzar-lo, però s’ha de tenir present que això no 17 
vincula a ningú i que els propers governs de la nova legislatura faran els seus pressupostos. 18 
Coses del Sr. Montoro,  que en aquest plenari ha estat molt present.  19 
 20 
3.3 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local.  21 
 22 
El Sr. secretari  dóna compte de les resolucions d’Alcaldia que van des de la número 2015/160,  23 
del dia 17 de febrer de 2015 fins a la número 2015/283,  del dia 19 de març de 2015.  24 
També es dóna compte dels acords de Junta de Govern Local de les sessions núm. 1,  del dia 25 
8 de gener de 2015,  fins a la número 10,  del dia 12 de març de 2015. 26 
Les actes ja han estat trameses a tots els regidors.  27 
 28 
3.4 Informes d’Alcaldia.  29 
 30 
El Sr. alcalde  informa del següent:    31 
-Com cada setmana,  s’han fet reunions pel seguiment de les obres de la carretera. 32 
En principi hi ha un petit endarreriment per culpa de la pluja, però s’intentarà resoldre’l 33 
treballant els dissabtes. 34 
S’està treballant amb les vies alternatives per quan s’ataqui el tram central de la carretera. 35 
A aquestes reunions sempre hi ha assistit el representant dels veïns per exposar les inquietuds 36 
tant dels industrials com dels veïns i intentar donar-los la millor solució.  37 
-Ja s’està començant a treballar per crear una Junta de Compensació de la urbanització Selva 38 
Brava.  39 
La de Font Bona, les quotes que s’havien de girar i l’estudi econòmic més o menys ja està 40 
previst i potser la setmana entrant es farà una reunió amb l’executiva.   41 
-Avui s’ha celebrat el Ple infantil, que ha estat molt enriquidor perquè veus les inquietuds de 42 
nois i noies de 5è i 6è de primària amb temes socials, de pobresa o d’incivisme, ja que avui ha 43 
tornat a sortir l’assumpte de les defecacions dels gossos a la via pública,  per més campanyes 44 
de conscienciació que s’hagin fet. 45 
 46 
3.5 Precs i preguntes.  47 
 48 
El Sr. Àlex Puig  pren la paraula i manifesta que primer de tot vol manifestar el condol del seu 49 
grup a tots els familiars i amics de les víctimes de l’avió estavellat als Alps. 50 
L’esposa del cap del gabinet del seu president, Oriol Junqueras, hi ha perdut la vida. 51 
A continuació passa a fer els següents precs i preguntes: 52 
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-En referència al punt últim que s’ha tractat en aquest Ple, en el supòsit que el govern espanyol 1 
no retiri aquesta modificació de llei, pregunta si l’Ajuntament estaria disposat a posar-hi algun 2 
tipus de tècnic per tal de poder ajudar les entitats. 3 
-En relació al tema que ja s’ha comentat, sobre l’enganxament de cartells per part de CiU, els 4 
ha sobtat que s’hagin col·locat en llocs on en teoria està prohibit. Pregunta com ha estat.  5 
I per últim vol llegir una carta que han fet des del seu partit i que diu així:  6 
“Davant del desafortunat comentari sobre el fet que ERC no presentés cap escrit al darrer 7 
Informatiu Municipal, Esquerra Republicana de Llagostera vol fer constar:  8 
Que en diferents moments d’aquest mandat i de l’anterior, Esquerra ha estat crítica amb el 9 
funcionament del Butlletí d’Informació Municipal, perquè no deixa marge de maniobra als 10 
partits, als quals se’ls imposa el tema i l’espai reservat per al grup. 11 
Que considera que el Butlletí d’Informació no recull els mínims requisits de pluralitat exigibles, 12 
sinó que és una eina de propaganda del grup de govern, propaganda que fa amb diner públic, 13 
a través d’una empresa externa.  14 
Que aquesta manca de subjectivitat és cada vegada més patent. A tall d’exemple, a la portada 15 
es diu que “el pressupost prioritza l’atenció a les persones”, idea que no és compartida pels 16 
grups de l’oposició i que, per tant, és una opinió clarament subjectiva del grup de Convergència 17 
i Unió a l’Ajuntament.  18 
Ateses aquestes consideracions, és lògic que ERC no consideri prioritari participar en un 19 
Butlletí d’opinió del govern, i que prefereixi establir altres vies de comunicació amb els veïns, 20 
sense deixar de banda la participació puntual en aquest mitjà de divulgació.  21 
Volem recordar que la decisió sobre quins mecanismes  de comunicació  es volen establir amb 22 
els llagosterencs no és nova.  Quan CiU estava a l’oposició, van renunciar a la participació 23 
mensual en el programa de ràdio. Algun regidor de l’actual equip de govern, que va participar 24 
en aquesta decisió, recordarà que varem ser respectuosos amb el seu plantejament. És el 25 
mateix respecte que exigim cap al nostre grup”. 26 
 27 
El Sr. David Parron  vol formular les següents tres preguntes i un prec:  28 
- En relació a les obres de la carretera, és previst quan s’acabin posar senyalització dissuasòria 29 
perquè els vehicles que vénen de Caldes en direcció a Santa Cristina no hagin de travessar la 30 
població passant pel que serà el carrer Camprodon i Panedes?.  31 
- Saber si s’ha fet alguna gestió amb els promotors del SUD- 11 i si s’ha avançat en la futura 32 
construcció de la rotonda de Casablanca. 33 
- En el decret d’Alcaldia d’incorporació de romanents, varen veure que s’havien deixat 34 
d’incorporar les obres del carrer Fivaller per un total de 730.000 euros. Demana si és possible 35 
que s’hagin deixat d’arrossegar perquè no es podia fer un any més i què passarà amb la 36 
subvenció de 200.000 euros del PUOSC destinats a fer aquesta actuació.  37 
- L’altre dia va veure un treballador de l’equip de jardineria aplicant herbicida sense cap mena 38 
de protecció. Demana que des de l’Ajuntament es tingui cura per complir totes les mesures de 39 
seguretat necessàries.    40 
 41 
El Sr. alcalde  respon el següent:  42 
- En relació a la previsió de la senyalització de la carretera, es pot suggerir a Carreteres, que és 43 
qui té competència,  que en col·loqui per recomanar que per anar a Santa Cristina no cal que 44 
passi per dins de Llagostera.  45 
- Sobre la futura rotonda de Casablanca, diu que forma part del pla del SUD-11,  que ho recull.  46 
Quan ho va consultar al departament de Carreteres, li varen manifestar que estava dins d’un 47 
projecte i que qui ha de pagar la rotonda són precisament els propietaris.  48 
Aquesta rotonda és necessària,  ja es va intentar incloure-la en les obres que ara s’estan fent, 49 
però no es va acceptar perquè incrementava molt els preus.  50 
 51 
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El Sr. David Parron  diu que ja sap que no forma part de les obres de la carretera,  preguntava 1 
si s’havia desencallat amb els promotors del sector.  2 
 3 
El Sr. alcalde  li respon que el sector SUD-11 està molt parat perquè un dels promotors no 4 
sabria ni on trobar-lo.          5 
En relació a les obres del carrer Fivaller, diu que si de moment no s’han executat,  és perquè 6 
no hi ha capacitat econòmica, que no sap exactament com està la situació pressupostària, i 7 
que ja li contestarà.  8 
Pel que fa a les normes de seguretat dels treballadors, per descomptat que tothom les ha de 9 
complir i ja ho traslladarà als tècnics municipals perquè ho vigilin.  10 
 11 
El Sr. Ramon Soler,  en relació a la pregunta d’ERC, diu que amb la modificació que hi ha 12 
hagut, la majoria de les entitats probablement ja no hauran de presentar l’impost. 13 
Creu que no s’ha de fer assessorament fiscal  a les entitats des de l’Ajuntament, perquè s’ha de 14 
ser respectuós amb la seva autonomia i és pregunta on seria el límit.  15 
Ha parlat amb diverses entitats i la majoria no l’hauran de presentar per la recuperació del límit 16 
dels 50.000 euros i d’altres ja l’estaven presentant i posa l’exemple del Casino Llagosterenc.  17 
Que es presenti no vol pas dir que s’hagi de pagar. 18 
Des de l’Ajuntament s’ha fet la gestió de dir al Consell Comarcal que convoqui les entitats per 19 
donar-los informació.  20 
Una cosa que sí que farà l’Ajuntament és informar sobre la Llei de transparència a totes les 21 
entitats sense ànim de lucre, que entra en vigor  l’1 de juliol d’aquest any i vol dir que han de 22 
crear un portal de transparència amb el seu nom, la direcció, el projecte social i les 23 
subvencions que percep de l’Ajuntament. 24 
Aquesta llei no ha entrat encara en vigor i s’estan plantejant modificacions. Des de la 25 
Generalitat s’està treballant amb una mena de reglament, que ja ho preveu la pròpia llei, on dirà 26 
com s’haurà d’emplenar aquesta informació. 27 
Fins que això no es tingui clar, cal esperar. 28 
Pel que fa al butlletí d’informació municipal, lamenta el que s’ha dit, però la campanya electoral 29 
comença d’aquí a quatre dies. Diu que no és la primera vegada que no es publica un escrit del 30 
grup d’ERC perquè no s’ha presentat i,  com a mínim el text que consta a la columna ja s’hi 31 
havia fet constar alguna altra vegada,  i senzillament perquè la gent quer rep la publicació 32 
entengui el perquè no hi ha l’escrit del grup municipal i no pensi que no s’ha volgut publicar. 33 
Aquest escrit, com a mínim,  s’ha reclamat quatre vegades per correu electrònic i amb trucades 34 
i whatsapp..  35 
El Butlletí hauria d’haver sortit el mes de gener i reconeix que el Sr. Parron d’AxLL el va 36 
presentar molt puntual i,  si algú s’ha de queixar, considera que hauria de ser ell perquè va 37 
presentar-ho quan se li va demanar. Per tant, si s’ha endarrerit la sortida de la revista és 38 
perquè ERC no presentava l’escrit i, perquè no hi hagi dubtes, es fan constar les dates dels 39 
correus electrònics a l’acta (5/12/2014, 9/2/2015, 9/3/2015 i 24/3/2015). 40 
No vol fer més sang d’aquest tema, però sí que ho vol aclarir.  41 
 42 
El Sr. alcalde  vol aclarir que l’Ajuntament no pot contractar ningú per assessorar les entitats 43 
perquè seria malversació de fons públics. Ajudar i assessorar, el que calgui, però fer la feina,  44 
no és possible. 45 
Sobre el tema dels cartells, diu que ja s’ha posat en contacte amb la persona de CiU que se 46 
n’ocupa,  però demana que s’hi apunti tothom perquè tots els grups han col·locat cartells on no 47 
toca i seria bo que ara que comença la campanya no s’enganxi propaganda on no correspon, 48 
des d’arbres fins a la muralla. 49 
 50 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts d’onze de la nit s’aixeca la sessió de la qual 51 
s’estén la present acta que és signada pel Sr. alcalde  amb mi el secretari, que ho certifico. 52 


