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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2016/3
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 30 DE MARÇ DE 2016
Horari: de 21:00 fins a 23:20
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU
Sr. Sergi Miquel i Valentí, regidor de CiU
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU
Sr. Antoni Navarro i Robledo, regidor d’ERC-AM
Sr. Alexandre Puig i Mayol, regidor d’ERC-AM
Sr. Joaquim Castelló i Boadas, regidor d’ERC-AM
Sr. David Parron Ojeda, regidor d’ALL-E
Sr. Josep Rovira i Jofre, secretari de la Corporació.

Ha excusat la seva absència la Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU.

QUÒRUM I ORDRE DEL DIA

A la Sala de sessions es reuneix el Ple municipal a l’hora i data indicada a l’encapçalament. 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, el Sr. president obre la sessió, declarada pública, per tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:

ORDRE DEL DIA

1. Actes pendents d’aprovar 
1.1. PLE2016/2 ordinària 24/02/2016

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2016/353   Sol·licitar al  Centre de Gestió Cadastral l'aplicació dels coeficients 
reductors per a l'IBI de l'any 2017.  Exp. núm. 2016/435 
2.1.2. PRP2016/430   Aprovar la modificació puntual de l'ordenança fiscal núm. 3 d'ICIO.- Exp. 
núm. 2015/1302 
2.1.3. PRP2016/404   Aprovar la modificació de crèdit 1/2016 del Patronat municipal 
Residència J. Baulida.- Exp. núm. 2016/443 

Classificador:Acta  -

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

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador

c0c745a78c814eb9a4d69b94deff9a7d001
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2.1.4. PRP2016/418   Aprovar la modificació de crèdit 2/2016 del pressupost municipal.-  Exp. 
núm. 2016/513 
2.1.5. PRP2016/422   Moció d'ERC, per a la millora de la seguretat vial, en relació a la 
problemàtica de les voreres.- Exp. núm. 2016/515.

3.Acords d’urgència. 

4. Control i gestió municipal
4.1 Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal general de l’exercici 
2015.
4.2 Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini 2017-2019.
4.3 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local. 
4.4 Informes d’Alcaldia.
4.5 Precs i preguntes.  

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/2 ordinària 24/02/2016
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents), 
amb les esmenes presentades pel Sr. David Parron Ojeda, regidor d’ALL-E, que ja s’han 
incorporat a l’acta. 
 
2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/353   Sol·licitar al  Centre de Gestió Cadastral l'aplicació dels coeficients 
reductors per a l'IBI de l'any 2017.  Exp. núm. 2016/435.    

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

“Ateses les determinacions de l’article 32 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, relatiu a l’actualització dels valors 
cadastrals:

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

Vist que la revisió cadastral a Llagostera va entrar en vigor l’any 2007, en un moment de 
creixement econòmic i bombolla immobiliària i que, des d’aleshores, la situació econòmica ha 
variat, fet que ha comportat que ens trobem en una situació de crisi econòmica, on el mercat 
immobiliari ha caigut en picat. 
Vist que aquest nou marc ha provocat una desactualització dels valors cadastrals del municipi 
de Llagostera.
Vist que l’Ajuntament de Llagostera, en els darrers anys, ha minimitzat l’impacte de la revisió 
cadastral, tot reduint el tipus impositiu de l’IBI, però el valor cadastral és un paràmetre que 
serveix per al càlcul d’altres tributs de la Generalitat i de l’Estat. 
Atès que l’article 67 de la Llei estatal 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2016, preveu que als municipis que la ponència de valors va entrar en vigor 
l’any 2007 els correspon un coeficient d’actualització del 0,77%.
Vist que es considera que els valors cadastrals del municipi de Llagostera es troben encara per 
sobre el valor mercat que els correspondria.
S’acorda:
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre, en base a l’article 32.2 del Reial Decret 
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari, l’aplicació del corresponent coeficient d’actualització dels valors cadastrals dels 
béns immobles urbans del terme municipal de Llagostera per a l’any 2017, d’acord amb la 
l’article 67 de la Llei estatal 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2016, prèvia observació dels requisits legalment establerts per part del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques.
Segon.- Trametre aquest acord i la sol·licitud corresponent a la Direcció General del Cadastre.” 

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que és la tercera vegada que es demana al Cadastre 
que apliqui una reducció als valors, arran de la revisió feta l’any 2007, atès que el valor de 
mercat ha baixat molt.
La primera vegada es va atorgar una reducció d’un 22%, per  a aquest any hi ha un 23% i ara 
es torna a demanar perquè,  tal com ha dit abans,  el valor de mercat dels immobles de 
Llagostera continua estant molt per sota del que s’agafa de referència a l’hora de fer la 
valoració feta al seu dia. 

El Sr. David Parron diu que el vot del seu grup serà favorable, igual que ho varen fer les 
anteriors vegades que es va demanar.
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El Sr. Antoni Navarro manifesta que també li sembla bé que es presenti. De fet,  té uns 
avantatges per a altres tributs que es paguen.
En el seu moment ja es varen queixar i han tornat a fer-ho reiteradament,  encara que sigui la 
tercera vegada que es demana i lamenta que l’Ajuntament s’hagi saltat demanar-ho l’any 2015, 
que hauria estat una altra reducció d’un 22%.
Si no està malt informat, aquesta és l’última vegada que es pot demanar perquè el Cadastre no 
permet més reduccions, perquè ja s’estarà dintre dels valors del mercat. 

El Sr. Ramon Soler afegeix que les reduccions són acumulatives i que en qualsevol dels casos 
no s’ha perdut el dret a demanar-ho i vol recordar que va ser  l’Ajuntament de Llagostera i 
altres municipis que varen fer la revisió cadastral els anys 2066-2007 els que varen incentivar 
que es fessin aquestes modificacions i el primer que ho va demanar de la província de Girona 
va ser Llagostera.
Que ningú tingui la sensació que s’hagi perdut res, perquè en el seu dia es va rebaixar el tipus 
impositiu i per tant l’efecte va ser neutre. 
El que s’ha de valorar és que s’està recuperant un valor que ha estat molt alt des de l’any 2007 
i el 2016 s’arribarà a una referència, que també en té dubtes, sigui la que realment hauria de 
tocar a efectes del 50% del valor de mercat, que no depèn de l’Ajuntament sinó del Cadastre. 

El Sr. Antoni Navarro respon que no vol  entrar en polèmica,  atès que cada grup té la seva 
lectura.
Evidentment que és acumulatiu, però si s’hagués demanat el 2015 s’hauria pagat el 22% 
menys d’altres tributs. Al final s’arribarà a la reducció, però durant un temps s’haurà estat 
pagant de més altres tributs, no està parlant de l’IBI.  En qualsevol cas és una discussió eterna 
i no val la pena tornar-hi, però tenien ganes de dir-ho i ara creu que ha estat el moment. 

El Sr. Ramon Soler diu que és veritat que s’ha estat pagant de més des de l’any 2006, ara 
s’ha arreglat i benvingut sigui. 

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot 
presents).  

2.1.2. PRP2016/430   Aprovar la modificació puntual de l'ordenança fiscal núm. 3 d'ICIO. 
Exp. núm. 2015/1302    

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

“Vista la necessitat de concretar l’abast de les bonificacions de l’Ordenança fiscal número 3, 
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Vista la voluntat de continuar amb les actuacions en el nucli urbà de Llagostera per a la millora 
dels habitatges.
Vist que, després de la línia de subvencions oberta amb el Pla de Barris per a la rehabilitació 
de façanes, es pretén continuar amb les bonificacions d’ICIO per a la millora en el nucli urbà de 
Llagostera.
Vist que l’article 4 de la vigent Ordenança fiscal núm. 3 determina:

“Article 4. Exempcions, bonificacions i reduccions
1. Està exempta de pagament de l'impost, la realització de qualsevol construcció, 
instal·lació i obra de les quals siguin propietaris l'Estat, les Comunitats Autònomes o les 
Entitats Locals que, estant-hi subjectes, siguin directament destinades a carreteres, 
ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves 
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aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i 
tant si es tracta t’obres d’inversió nova com de conservació.
2. Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de 
foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de 
la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres.
3. Una bonificació del 90 per 100 a favor de les construccions, instal·lacions o obres 
d’adequació que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats. El 
descompte s’efectuarà només a la part del pressupost que tendeixi a aquesta finalitat, 
previ informe dels tècnics municipals.
4. S’aplicarà una bonificació del 100% de la quota de l’Impost en els següents casos:
a) Actuacions de rehabilitació, restauració o reforma d’edificis catalogats.
b) Les obres de rehabilitació o restauració de façana, en els immobles situats en el 
casc urbà.
5. Es gaudirà d’aquestes bonificacions sempre que concorrin els requisits establerts en 
la present Ordenança i previ acreditament d’estar al corrent en el pagament de les 
obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Llagostera o d’estar-ne exempts. No es 
concediran bonificacions a aquells edificis que estiguin declarats fora d’ordenació o 
volum disconforme”.

Vist que la proposta de nou redactat de l’article 4 de l’Ordenança fiscal núm. 3 és el següent:
“Article 4. Exempcions i bonificacions
1. Està exempta de pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció, 
instal·lació i obra de les quals siguin propietaris l'Estat, les Comunitats Autònomes o les 
Entitats Locals que, estant-hi subjectes, siguin directament destinades a carreteres, 
ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves 
aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i 
tant si es tracta t’obres d’inversió nova com de conservació.
2. Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de 
foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de 
la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres.
3. S’aplicarà, tenint en consideració l’apartat 5 d’aquest article, una bonificació del 90% 
de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que 
afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones discapacitades. El 
descompte s’efectuarà només a la part del pressupost que tendeixi a aquesta finalitat, 
previ informe dels Serveis tècnics municipals. 
4. S’aplicarà, tenint en consideració l’apartat 5 d’aquest article, una bonificació del 95% 
de la quota de l’impost en els següents casos:

a) Obres de rehabilitació, restauració o reforma (no ampliacions) d’edificis 
inclosos en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA) de 
Llagostera.

b) Obres de rehabilitació o reforma (no ampliacions) d’edificis inclosos en el Pla 
de Barris de Llagostera, sempre i quan també es dugui a terme una actuació de 
rehabilitació de la façana de l’immoble, llevat que els Serveis tècnics determinin que no 
es fa necessària l’actuació pel bon estat de conservació d’aquella.

c) Obres de rehabilitació, manteniment o conservació de façanes d’edificis 
situats en el sòl urbà del POUM de Llagostera.



6

5. Es podrà gaudir de les bonificacions dels apartats 3 i 4 d’aquest article sempre que 
concorrin els requisits establerts en la present ordenança fiscal i previ acreditament 
d’estar al corrent en el pagament de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de 
Llagostera o d’estar-ne exempt. 
No es concediran bonificacions per a actuacions en aquells edificis que estiguin 
declarats fora d’ordenació o volum disconforme”.

Ateses les determinacions dels articles 15 a 19 i 100 a 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals 
(TRLHL); dels articles 22.2.e), 47.1 i 106 a 108 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local (LRBRL); dels articles 52.2.f) i 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMLC); de la Llei estatal 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT); i del Reial 
Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
S’acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment el nou redactat de l’article 4 (Exempcions i bonificacions) de 
l’Ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Segon.- Exposar al públic la citada modificació de l’ordenança fiscal, de conformitat amb el que 
disposa l’article 17.1 del TRLHL, pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent al 
de la publicació del corresponent anunci en el BOP de Girona, el qual també es publicarà al 
Tauler electrònic de la Corporació. Durant el període d’exposició pública, aquells que tinguin un 
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del TRLHL, podran examinar l’expedient i 
presentar les al·legacions que estimin oportunes. Transcorregut el termini d’informació pública, 
sense que es presentin reclamacions, la modificació quedarà definitivament aprovada sense 
necessitat de prendre cap altre acord exprés. En cas contrari, el Ple resoldrà les al·legacions 
formulades.
Tercer.- Publicar en el BOP de Girona l’acord definitiu que, un cop transcorregut el període 
d’exposició pública, procedeixi adoptar, i també el text íntegre de la modificació, la qual entrarà 
en vigor quan s’hagi dut a terme la seva publicació en el BOP de Girona i serà vigent fins a la 
seva modificació o derogació.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i explica que de fet no és que sigui una modificació 
especialment significativa, sinó que es vol aclarir aquesta Ordenança. 
La voluntat que hi havia recollida des de fa temps, fins i tot amb la introducció de reformes 
urbanístiques, era ajudar i bonificar les reformes d’habitatges i façanes amb l’impost sobre 
construccions i obres.
Unes divergències d’interpretació entre el que eren reformes i rehabilitacions posava dubtes a 
l’hora d’aplicar les reduccions que per llei no poden ser més del 95%.
El que ara es pretén aprovar és adaptar-ho a la normativa i qualsevol persona que vulgui fer 
reformes i actuacions en el nucli antic o a l’espai del Pla de Barris o a façanes de tot el municipi 
tindrà unes bonificacions.

El Sr. David Parron manifesta que veuen que és una millora del redactat, apart del canvi del 
100% al 95%,  que ja ve donat per llei i no s’hi pot fer res.
L’única pregunta és saber per què s’ha portat ara a aprovació i no es va fer l’octubre passat, 
que és l’època que s’acostuma a debatre les ordenances o bé perquè no s’espera a l’octubre 
vinent. 
Hi ha hagut un fet puntual o una mala interpretació que ha portat a aquesta urgència per 
aprovar-ho ara?. 
De totes maneres, el vot del seu grup serà favorable. 
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El Sr. Antoni Navarro diu que el canvi del 100 al 95% és correcte, perquè ve marcat per llei.
Amb l’anterior redactat,  veuen que hi ha una diferència entre les cases del nucli antic i els 
altres habitatges de la resta del poble.
Amb aquesta canvi als edificis que estan en el Pla de Barris, el que seria el nucli antic, se’ls 
subvenciona la façana i a més la rehabilitació o reforma, mentre que a les altres només hi ha 
“obres de rehabilitació, manteniment o conservació de façanes”, o sigui que només se 
subvencionen les façanes.
A la Junta de Portaveus ja han comentat que potser hi ha edificis de la resta del nucli de 
Llagostera que tenen una necessitat de rehabilitació major que els que estan al nucli antic. 
El vot del seu grup serà l’abstenció, amb la voluntat de trobar-hi una solució i si realment ha de 
ser així, que hi hagi una diferència entre la zona de l’àmbit del Pla de Barris i la resta. 

El Sr. Ramon Soler respon que efectivament és un aclariment del redactat. En realitat ja 
s’estava aplicant l’esperit del que acaba de dir en Toni. 
La voluntat era bonificar un espai que per temes d’accessibilitat, d’espai, urbanístics, 
d’antiguitat de la construcció es creia que era prioritari bonificar-ho.
El tema de les façanes es va estendre a tot el municipi i aquest és l’aclariment que donava lloc 
a dubtes, encara que la voluntat original sempre havia estat així. 
En relació a per què no s’havia fet abans és perquè s’ha donat un cas puntual i ha sorgit el 
dubte de saber com s’havia d’interpretar, per això ara s’intenta definir-ho bé perquè no hi hagi 
maldecaps a l’hora d’interpretar-ho. 
L’ICIO és una ordenança que es pot modificar al llarg de tot l’any, no ha de ser necessàriament 
a l’època de les ordenances perquè no ha d’estar publicat abans de finalitzar l’any.

El Sr. Antoni Navarro diu que sí que hi ha un canvi i si es mira l’anterior redactat, el punt b) diu 
“obres de rehabilitació i restauració de façana en els immobles situats al nucli urbà”, és a dir, 
que fins ara el que deia la normativa és que només se subvencionaven les obres de 
rehabilitació de façana a tot arreu i ara, amb el canvi, hi ha una diferència,  que és que es 
continuen subvencionant totes les façanes, però a més al nucli antic se subvenciona la 
rehabilitació.
En qualsevol cas, perquè la gent sàpiga el que s’està aprovant, no s’està fent una modificació 
de la interpretació del text sinó que es modifica.

El Sr. Ramon Soler respon que l’article 4.4.b de l’ordenança diu que el concepte de reforma és 
el conjunt d’obres d’ampliació, millora, modernització, adaptació o reforç d’un vell immoble ja 
existent i són obres de rehabilitació les que tenen per objecte reparar una construcció, 
conservant la seva estètica, respectant el seu valor històric i dotant-la d’una nova funcionalitat 
que sigui compatible amb els elements i els valors originals de l’immoble, o sigui que vol dir 
l’equivalent a la reparació de la façana i aquest és l’aclariment. 
No és un  matís fiscal sinó que l’han donat els propis tècnics de la casa perquè a l’hora de 
definir-ho no hi hagi problemes.

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

2.1.3. PRP2016/404   Aprovar la modificació de crèdit 1/2016 del Patronat municipal 
Residència J. Baulida.- Exp. núm. 2016/443    

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:
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“Atès que existeixen despeses ordinàries i d’inversió, que no es poden demorar fins a l’exercici 
següent, per a les quals no hi ha crèdit en el Pressupost vigent de l’Organisme Autònom, 
Patronat municipal Residència J. Baulida de Llagostera, es fa necessària la modificació de 
crèdits del Pressupost de l’Organisme Autònom sota la modalitat de crèdits extraordinaris.
Ateses les determinacions de la legislació aplicable:
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol 
I, del Títol VI, de la Llei estatal 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.
— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei estatal 18/2001, de 12 de novembre, d'estabilitat pressupostària, 
en la seva aplicació a les entitats locals.
— L’article 22.2.e) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
— L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals.
— Instrucció de comptabilitat aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que 
aprova el model normal, la qual va entrar en vigor el dia 01/01/2015.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació 
aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial, de conformitat amb el que disposa 
l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i l’article 22.2.e) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.
Atès l’informe favorable de la Intervenció Local de data 07/03/2016.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern del Patronat municipal Residència J. Baulida de 
Llagostera de data 09/03/2016. 
S’acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2016 del Pressupost 
vigent del Patronat municipal Residència J. Baulida de Llagostera, en la modalitat de crèdits 
extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals, d’acord amb el 
següent detall:

Crèdits extraordinaris
08.929.13000 Paga extraordinària 2012   20.500,00 €
08.312.62200 Millores edifici 21.000,00 €
08.312.62300 Maquinària, instal·lacions i utillatge    10.000,00 €
08.312.62500 Mobiliari    3.000,00 €
08.312.62600 Equips informàtics 1.000,00 €

Altes en aplicacions de despeses     55.500,00 €

Finançament
 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals  55.500,00 €

Altes en aplicacions d’ingressos  55.500,00 €

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOP de Girona, per un 
termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar 
reclamacions davant del Ple municipal de l’Ajuntament de Llagostera. L’expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat 
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reclamacions; en cas contrari, el Ple municipal disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-
les.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i explica que,  una vegada aprovada la liquidació,  hi ha 
romanents aplicables a despeses generals en el cas de la Residència Josep Baulida. 
Es creen crèdits extraordinaris, un per pagar la paga extra del 2012,  que quan es va aprovar el 
pressupost encara no estava definit del tot i puja a  20.500 euros. També es destinen 21.000 
euros a millores de l’edifici, 10.000 euros a compra de maquinària, 3.000 euros a mobiliari i 
1.000 euros per a equips informàtics. En total són 55.500 euros i ja ha estat tot aprovat a la 
Junta del  Patronat. 
Tot això es finança amb càrrec a romanent de tresoreria per despeses generals.

El Sr. David Parron exposa que el vot del seu grup serà favorable, sense cap més comentari. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que també hi votaran a favor.     

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot 
presents).   

2.1.4. PRP2016/418   Aprovar la modificació de crèdit 2/2016 del pressupost municipal.  
Exp. núm. 2016/513    

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

“Atès l’existència de despeses d’inversió, aplicables al capítol VI, que no es poden demorar fins 
a l’exercici següent, per a les quals no existeix suficient crèdit en el Pressupost vigent de la 
Corporació, es fa necessària la modificació de crèdits del Pressupost de la Corporació sota la 
modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. Per altra banda, se suplementen 
aplicacions de despeses disminuint crèdit d’altres aplicacions de despeses.

Ateses les següents determinacions normatives:
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol 
I, del Títol VI, de la Llei estatal 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.
— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei estatal 18/2001, de 12 de novembre, d'estabilitat pressupostària, 
en la seva aplicació a les entitats locals.
— L’article 22.2.e) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
— L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals.
— Nova instrucció de comptabilitat aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
que aprova el model normal, la qual va entrar en vigor el dia 01/01/2015.
Atès que segons consta a la memòria d’Alcaldia són actuacions urgents.
Atès que, en data 17/03/2016,  la Intervenció va emetre Informe d’avaluació del compliment 
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d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i destí del superàvit, informant 
favorablement la proposta d’alcaldia.
Vist el càlcul de la distribució del superàvit :

CONSOLIDAT AJUNTAMENT ESPORTS RESIDÈNCIA
1.- LIQUIDACIÓ EXERCICI 2015
1.1- Capacitat de Finançament (Superàvit) 181.705,61 252.019,98 -11.221,95 -59.092,42
1.2- Romanent Tresoreria Despeses Generals Disponible 573.084,97 295.179,86 37.396,81 240.508,30
1.3- Préstec Mecanisme de Pagament a Prov. (-) 0,00

1.4- Romanent Tresoreria Despeses Generals Disponible - AJUSTAT 573.084,97 295.179,86 37.396,81 240.508,30
1.5- Menor import de 1.1 i 1.4 181.705,61 252.019,98 -11.221,95 -59.092,42
1.6- Deute Viu 1.823.950,00 1.823.950,00 0,00 0,00

Aplicació de l'article 32 de  la Llei 2/2012 d'EPSF? SI SI NO NO
    

2.- SUPERÀVIT AFECTAT
2.1. Saldo del compte 4130
2.2. Pendent de pagament pressupostari (corrent i tancats)

Superàvit afectat 0,00 0,00 0,00 0,00

3.- PREVISIÓ SUPERÀVIT EXERCICI 2016
3.1- Previsió Drets Reconeguts capítol 1 - 7 (RD) 9.129.533,00    9.129.533,00    -                    -                    
3.2- Previsió Obligacions Reconegudes capítol 1 -7 (OR) 9.659.565,00    9.659.565,00    -                    -                    
Operacions No Financeres 530.032,00 -    530.032,00 -    -                    -                    
Ajustaments SEC 95 -                    -                    -                    -                    
Capacitat(+)/Necessitat(-) de finançament previsible: 530.032,00 -      530.032,00 -      -                    -                    

1.- Superàvit 2016 DÈFICIT DÈFICIT SUPERÀVIT SUPERÀVIT
2.- Està pel sota del 110% del límit d'endeutament a 31/12/2015 SI SI SI SI
3.- Presenta Romanent Tresoreria Despeses Generals ajustat amb signe positiu a 31/12/2015 573.084,97 295.179,86 37.396,81 240.508,30
4.- Acompleix el període mitjà de pagament establert per la normativa de morositat. SI SI SI SI

Aplicació de la DA 6 de la Llei 9/2013? NO NO SI SI

4.- DESTÍ SUPERÀVIT EXERCICI 2015
Import de les OPA a 31/12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00
Import màxim a destinar a inversions sostenibles (Disp. Add. 6ª) 0,00 0,00 0,00 0,00
Import mínim a destinar a la reducció d'endeutament financer 181.705,61 252.019,98 0,00 0,00
Import per finançar altres despeses pressupostàries (TRLRHL) 391.379,36          43.159,88            37.396,81            240.508,30           

TOTAL RLTDG DISPONIBLE APLICAT: 573.084,97     295.179,86     37.396,81       240.508,30     

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació 
aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial, de conformitat amb el que disposa 
l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i l’article 22.2.e) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.
S’acorda:
Primer.-  Determinar  que l’import de 295.179,86 € de romanent de tresoreria general per a 
despeses generals queden de lliure disponibilitat per finançar inversions.
Segon.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3-CE 2/2016, en la 
modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, d’acord amb el  següent detall:
Crèdits extraordinaris 
05.933.62201 Rehabilitació de Casa de les Vídues (fase 3)    60.000,00 €
12.430.62500 Inversions dinamització comercial 22.400,00 €
08.231.41100 Aportació extraordinària Patronat Residència 4.000,00 €

Suplements de crèdit 
02.450.61901 Millores infraestructures 37.000,00 €
11.340.62200 Inversions majors esports 17.600,00 €
08.231.22799 Tallers accions socials 3.000,00 €
08.231.48000 Atencions directes 15.000,00 €
08.231.48001 Subvencions entitats socials 2.000,00 €

Altes en aplicacions de despeses 161.000,00 €
01.3321.13000 Retribucions personal laboral biblioteca -4.000,00 €
01.912.23300 Indemnitzacions regidors -19.000,00 €
13.231.22799 Accions igualtat -1.000,00 €

Baixes en aplicacions de despeses -24.000,00 €
Total modificacions en aplicacions de despeses 137.000,00 €
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Finançament
46102 Diputació-  Fons coop. econ. cultural -92.000,00 €

Baixes en aplicacions d’ingressos -92.000,00 €
76104 Diputació-  millores carrers (Fons coop. 2016) 92.000,00 €
76106 Diputació-  Casa de les vídues (fase 3) 41.735,00 €
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 95.265,00 €

Altes en aplicacions d’ingressos 229.000,00 €
Total modificacions en aplicacions d’ingressos 137.000,00 €

El resum per capítols és el següent: 

Ingressos
Cap. Descripció Crèdits anteriors Modificacions Crèdits totals
1 Impostos directes 3.140.000,00 3.140.000,00
2 Impostos indirectes 35.000,00 35.000,00
3 Taxes i preus públics 1.491.850,00 1.491.850,00
4 Transferències corrents 2.240.350,00 -92.000,00 2.148.350,00
5 Ingressos patrimonials 196.850,00 196.850,00
6 Alienació d’inversions 35.000,00 35.000,00
7 Transferències de capital 715.818,45 133.735,00 849.553,45
8 Actius financers 1.764.342,72 95.265,00 1.859.607,72
9 Actius financers 300.000,00 300.000,00

Total modificació a ingressos 137.000,00

Despeses
Cap. Descripció Crèdits anteriors Modificacions Crèdits totals
1 Despeses de personal 2.654.405,00 -4.000,00 2.650.405,00
2 Despeses corrents 3.142.713,68 -17.000,00 3.125.713,68
3 Despeses financeres 34.500,00 34.500,00
4 Transferències corrents 676.215,00 21.000,00 697.215,00
6 Inversions reals 1.277.755,49 137.000,00 1.414.755,49
7 Transferències de capital 1.203.622,00 1.203.622,00
9 Passius financers 930.000,00 930.000,00

Total modificació a despeses 137.000,00

Tercer.  Incrementar la subvenció nominativa a Dones d’Arreu que quedarà fixada en 3.000 €.
Quart.  Aprovar la modificació de l’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 2016, amb 
motiu del canvi de finançament, que s’adjunta a l’expedient.
Cinquè. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOP de Girona i a l’e-tauler 
de l’Ajuntament, per un termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats el podran 
examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple 
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que el dia 28 de febrer es va aprovar la liquidació del 
pressupost i hi ha romanent de tresoreria que es pot aplicar a inversió.
El romanent és de 295.179 euros i no serà aquesta la modificació de crèdit que es farà, això ja 
ho diu d’entrada. 
Quan es va aprovar el pressupost ja va dir que en el procés d’elaboració dels pressupostos 
participatius ja s’hi havien incorporat criteris sorgits en els debats i que s’estava a l’espera de 
veure el procés de votació per suplementar les partides que en poguessin sortir.
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Les dues propostes més votades han estat la  millora del comerç i l’emprenedoria i després 
millores al Pavelló d’Esports, que inicialment en el pressupost ja s’hi havien consignat 8.000 
euros,  en el primer cas per bonificar la creació de llocs de treball o les quotes dels autònoms i 
13.000 euros destinats a la reforma de la pista esportiva,  que ja s’ha portat a terme aquesta 
última setmana. 
Se suplementa en  22.400 euros una partida anomenada “inversions dinamització comercial”, 
que bàsicament es destinarà a la potenciació de l’entorn comercial, utilitzant l’ornament floral 
atès que Llagostera és Vila Florida. També s’instal·larà un panell informatiu a l’entrada del 
poble, venint des de Girona, per intentar fomentar que la gent que passa per la carretera també 
entri al municipi.
Hi ha 17.600 euros per a inversions majors en esports que es destinaran a pintar el Pavelló tant 
de fora com de dintre o el canvi de les cistelles de bàsquet.
Altres crèdits extraordinaris són per a la rehabilitació de la Casa de les Viudes, l’aportació 
extraordinària al Patronat de la Residència, millores d’infraestructures se suplementa en 37.000 
euros,  taller d’acció social s’incrementa en 3.000 euros, atencions directes de Serveis Socials 
en 15.000 euros i subvencions a entitats socials en 2.000 euros. 
Tot això es finançarà amb baixes de les partides de retribucions del personal laboral de la 
biblioteca de 4.000 euros, amb la reestructuració dels costos dels òrgans de govern,  que 
permet un estalvi de 19.000 euros i accions d’igualtat,  que es fa un traspàs de 1.000 euros.
En total la modificació és de 137.000 euros i es finança en 92.000 euros d’una subvenció del 
Fons de Cooperació de la Diputació, en 41.000 euros d’una subvenció de la 3ª fase de la Casa 
de les Viudes i 95.000 euros de romanent de tresoreria.
És una bona notícia poder fer aquesta modificació, atès que es pot donar resposta a tot el 
procés participatiu que s’ha engegat amb els pressupostos,  a totes les necessitats que hi ha a 
l’àrea de Serveis Socials i a inversions necessàries que permetran la millora del dia a dia de la 
gent. 

El Sr. David Parron diu que primer s’ha d’aclarir que la rehabilitació de la tercera fase de la 
Casa de les Viudes es farà si es concedeix la subvenció demanada a la Diputació.
Des d’un primer moment ja varen posar en dubte com s’estava fent el procés participatiu dels 
pressuposts i les actuacions que es faran a l’àrea comercial no les veuen en absolut clares. 
Posar jardineres a la zona centre o posar un panell informatiu, creu que es podria estalviar i 
destinar els diners a altres coses. Potser sí que dinamitzarà una mica més el comerç local, ja 
es veurà i també s’haurà de veure el retorn i com s’avalua, ja li agradarà saber la repercussió 
positiva per a l’àmbit del poble i no només per a la butxaca dels comerciants.
Per tant, la crítica del seu grup és al procés participatiu des del començament fins al final. 
Pel que fa als tallers d’acció social, la justificació és que serà per a cursos d’alfabetització a 
homes.
Quan es varen fer els cursos per a dones, li consta que n’hi va haver unes quantes que no van 
poder fer-los per manca de places suficients i ara no entén perquè només es dirigeixen als 
homes i no a homes i dones. 
Realment s’alegren que s’incrementi la partida d’atencions directes, atès que quan es va 
aprovar el pressupost ja varen manifestar que la quantitat seria insuficient i tres mesos després 
ja veuen que s’incrementa en 15.000 euros, que representa un 40 o un 45%.
La darrera cosa que vol dir és que en els càlculs fets el Ple passat sobre les indemnitzacions i 
els canvis de dedicacions de regidories, li sortia un estalvi de 16.000 euros i ara la rebaixa que 
es proposa és de 19.000 euros, per tant, li fa l’efecte que més endavant s’haurà de tornar a 
ajustar.
Com que hi ha algunes coses que hi estan d’acord i d’altres que no, el vot del seu grup serà 
l’abstenció. 
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El Sr. Antoni Navarro diu que en el fons no deixa de ser modificar un pressupost en el qual ja 
es varen manifestar en contra, en alguns aspectes. 
També voldria fer esment als pressupostos participatius i també serà crític en la manera  com 
s’ha fet. 
Ja varen manifestar la manca d’informació en els pressupostos participatius i que la gent no 
sabria què votar. 
En Ramon Soler li va informar d’unes coses i finalment el que va sortir va ser diferent al que li 
havia dit.
Varen intentar,  en la mesura del possible, informar la població del que estaven votant en 
cadascun dels aspectes i no recorda que es digués que si es votava millores en esports fos 
pintar el Pavelló, pensa que la gent no va votar-ho.    
Tampoc recorda que en la dinamització comercial es parlés de jardineres sinó de fer un mercat 
de segona mà i de qüestions molt més interessants. 
Demana que de cara al futur aquests pressupostos participatius tinguin més informació perquè 
la gent hi pugui participar de manera més clara. 
En relació al tema de romanent de tresoreria, cada vegada es va esgarrapant més i arribarà el 
moment que no se’n tindrà. 
Veient el que seria el càlcul del superàvit, hi ha un negatiu, per tant, s’han de començar a vigilar 
números.
Aquesta modificació de crèdit implica una modificació de les inversions del pressupost i,  
malgrat això,  el seu grup hi continua estant en contra.
Ja que es fa aquesta modificació de crèdit,  es podrien haver tret determinades despeses com 
el sistema interactiu d’alcaldes, atès que en la situació actual que hi ha problemes d’habitatge i 
d’altra índole que afecten  persones i no coses més luxoses que es podien haver eliminat. 
En relació a la partida d’indemnitzacions als regidors, creu que en el càlcul no s’havia previst 
una altra cosa, que és que quan hi ha la justificació de la despesa, en un moment determinat, 
diu: “l’estalvi que ha suposat la renúncia al règim de dedicació parcial.... i després “i a la 
previsió de la no assistència a curt termini a sessions de la Junta de Govern Local del regidor 
Sergi Miquel”, això ho diu i ho signa en Fermí Santamaria.
El fet que no hi assisteixi i per tant impliqui una reducció, provoca aquesta disminució, però té 
una segona lectura i és que el regidor que porta temes tan importants com habitatge i 
urbanisme no assisteixi a les sessions de la Junta de Govern Local ni a les de la Comissió de 
Coordinació de Govern no és bo per a la marxa de l’Ajuntament.  

El Sr. Ramon Soler diu que creia que es parlava d’una modificació de crèdit. Qui pensi que 
l’Ajuntament es gestiona anant a una reunió al mes o a quatre, lamento comunicar que 
s’equivoca.
La feina de regidor no depèn de la reunió de la Junta de Govern, que el que fa és aprovar la 
feina feta al llarg de dies i fins i tot mesos anteriors i posa l’exemple que s’ha aprovat una 
partida destinada a l’emprenedoria i aquí hi ha unes bases en les quals es porta treballant fa 
dos mesos.
Per tant, la feina de regidor no es circumscriu a l’assistència d’una reunió, igual que la de 
l’oposició que no és anar a una Comissió Informativa o a un Ple. 
En Sergi Miquel va demanar que no se li fessin pagaments ni bestretes i ell renuncia a la 
pràctica cobrar per les assistències i ho va entrar a l’Ajuntament per escrit.
Ara està cobrant el mateix que un regidor de l’oposició i no passa res, en canvi la feina que 
està fent és diferent, bàsicament perquè l’oposició no té delegacions i ell sí que ve a 
l’Ajuntament a despatxar amb l’arquitecte i fer la feina que hagi de fer.
Si això es pretén que es faci el dia que es reuneix la Comissió de Coordinació de Govern, que 
no pot assistir-hi per raons de feina, és una equivocació i més si s’intenta explicar a la gent 
d’aquesta manera. 
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Demana ser més respectuosos amb la feina i amb la responsabilitat que tenen els regidors de 
l’equip de govern i els de l’oposició. 
Dit això, les circumstàncies econòmiques i la reestructuració fan que hi hagi aquesta capacitat 
econòmica que es destina a serveis socials, motiu pel qual hauria de ser notícia.
També voldria evitar que fos motiu de demagògia,  que comporta enganyar  la gent i sobretot 
pensar que ser regidor és un divertimento i que no comporta ni obligacions, ni destinar-hi  
temps ni dedicació i com que jo ni la resta de companys no pensem així, ho defensarà sempre, 
tant ara com abans, amb dedicacions parcials, exclusives o amb assistències, els regidors de 
l’equip de govern i de l’oposició tenen una responsabilitat que va més enllà de l’assistència a 
una reunió o dues. 
En relació a les crítiques al procés participatiu, vol agrair al grup d’ERC la feina que va fer. 
Qui no fa participació segur que no s’equivocarà. Al llarg d’aquests anys l’equip de govern ha 
adoptat un sistema positiu que ha permès elaborar els pressupostos i evidentment que tot és 
millorable.
Es va revisar i es va consultar amb l’equip que va fer aquest treball perquè aclarís els dubtes 
sorgits i aquell mateix dia a través de la pàgina web es va publicar més informació, precisament 
a instàncies de  la crítica constructiva que va fer el grup d’ERC.
Es va  aclarir aquest procés en un moment que encara no s’havia començat a votar, per tant, la 
gent quan va voler-ho fer ja tenia la informació aclarida. 
En una butlleta de la mida que tenia, s’ha d’entendre que no hi podia haver-hi un discurs de  10 
línies. S’hi varen recollir els aspectes literals que havien sorgit del taller per no tergiversar-los i 
ara es podria entrar en la discussió de si les accions que es fan són més o menys encertades i 
si tindran més o menys retorn, que això només ho dirà el temps.
En aquest Ple ha escoltat que les millores a les façanes no servirien i ara ningú discuteix que 
ha portat gent al nucli antic perquè ha millorat. 
Al final el temps és qui dóna o treu raons, però no creu que ningú pugui discutir que Llagostera 
és vila florida,  que dóna una notorietat, una diferenciació i que si a sobre té comerç en surti 
beneficiat i aquesta és la voluntat.
Es varen presentar a les eleccions i en el seu programa electoral ja hi constava tot això, com 
una mesura de foment de la promoció econòmica i,  per tant, seria molt incoherent que quan es 
demana que es facin actuacions d’aquest tipus es dediqui el temps a inventar coses que no 
s’han explicat i això s’ha debatut i explicat en una campanya electoral i la gent ho ha votat, per 
tant, creu que es poden sentir orgullosos que la gent ho hagi votat.
En relació al Pavelló, ha de dir que hi havia una partida de 13.000 euros per reformes, s’ha 
aplicat a la pista, al llarg d’aquest últims anys s’han fet millores als vestidors, queda feina per 
fer, atès que aquesta instal·lació  ja té 25 anys i un ús molt intensiu.
Aquest any s’hi destinaran més de 20.000 euros i si i s’han de canviar més coses se’n prendrà 
nota.     
Pel que fa a l’alfabetització per a homes, no és casual, a l’estudi socioeconòmic que es va fer 
es va detectar que una de les mancances a l’hora d’anar a buscar feina era el desconeixement 
del català en gent immigrant, motiu pel qual s’ha fet aquest curs específic per captar aquest 
tipus d’aturats.  

El Sr. David Parron diu que no estan pas en contra que es facin cursos d’alfabetització dirigits 
a homes, però si hi varen haver dones que es varen quedar sense, creu que valdria la pena 
que també hi poguessin accedir i ara que es fa aquesta modificació de crèdit es podria haver 
incrementat una mica més i fer-los. 
Ningú està dient en absolut que no es doni compliment als compromisos adquirits durant la 
campanya electoral, ben al contrari, el que passa és que les propostes de l’equip de govern 
eren diferents a les del seu grup polític.
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Efectivament, un dels compromisos de l’equip de govern era fomentar que Llagostera fos vila 
florida, en contraposició, la del seu grup era que Llagostera fos vila educativa i aquí estan els 
dos projectes diferents.  

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i manifesta que,  en relació al tema de la participació en 
els òrgans col·legiats, cadascú té la seva opinió i ell ja ha dit el que havia de dir i demana a la 
gent que hi estigui interessada que miri les actes que estan penjades a la pàgina web municipal 
i concretament a la del 29 de juliol de 2015 on es deia la importància de les reunions de la 
Comissió de Coordinació de Govern i justificava cobrar 200 euros.
O bé no és tan important i deixem-ho córrer, recorda que això es va començar a cobrar  
aquesta legislatura.  En qualsevol cas no vol entrar en cap discussió i que la gent que hi estigui 
interessada es miri l’acta  i emeti el seu posicionament al respecte.                                               
Pel que fa al tema de pressupostos participatius, diu que hi havia una informació i es deia que 
si es votava “això”, es farà tal cosa.... i el que ha votat la gent no és el que es portarà a terme i 
ell se sentiria enganyat si hagués votat aquests dos elements. 
L’equip de govern diu que s’està fent el que portaven en el programa i seria enganyar  la gent si 
no ho portessin a terme, doncs si ja es deia en el programa no pinten gaire cosa els 
pressupostos participatius.
Independent del que es tingui clar,  el que es vol fer és que siguem vila florida, pintar el pavelló, 
etc., el seu grup demana que es facin altres coses i demana que es doni una informació clara 
amb aspectes que no estan plantejats en els pressupost.
Independentment dels programes que cadascú defensa, són propostes que demana el poble i 
justificar-ho dient que ja es pensava fer és enganyar  la gent.

El Sr. Ramon Soler manifesta que a la Comissió de Coordinació hi van regidors que tenen 
delegació de govern, no és una trobada per anar a jugar a la botifarra i,  per tant, no cal donar-li 
més voltes perquè si es vol entendre s’entén.
Pel que fa a la participació ciutadana,  no està ni de bon tros renyida amb el fet que hi ha una 
responsabilitat d’un equip de govern que ha estat votat democràticament.
Si es pretén que la participació ciutadana sigui una assemblea oberta per fer coses diferents de 
les que la gent de forma democràtica ha triat, malament, perquè la participació és un 
complement més del govern i si resulta que el que es plantejava en el programa electoral 
coincideix amb el que diu la gent, s’ha de fer el contrari?  No, en tot cas s’han de felicitar 
perquè ho han encertat i llavors tampoc és casual que s’hagin guanyat les eleccions.
El que és evident que si es plategen una sèrie d’actuacions que seran debatudes a nivell 
ciutadà i la gent les vota, es porten a discussió i s’expliquen, és evident que com a equip de 
govern tenen la responsabilitat de tirar-ho endavant. 
Per tant, celebra que aquest procés s’hagi pogut fer, que és millorable perfectament i afegir que 
les flors i l’educació no estan renyides i es pot ser una vila florida, una vila educada fins i tot 
educativa i arran d’això espera que el comerç floreixi a Llagostera després d’aquestes accions. 

La Sra. Montserrat Vilà pren la paraula i diu que el curs d’alfabetització per a dones ja fa anys 
que s’està fent, potser sí que alguna vegada hi ha hagut algú que hagi quedat fora, però també 
ve determinat pel període d’inscripció,  que té un termini. 
Quan alguna noia assoleix el nivell que marca el Consorci de Normalització Lingüística, llavors 
entra la que està en llista d’espera. 
Aquest any, tal com ha dit en Ramon, vist el pla de treball que es porta des de Serveis Socials i 
des del departament de Promoció Econòmica i de la Borsa de Treball, han estat obligats a fer 
el curs d’alfabetització d’homes, atès que el Consorci no ho ofereix. 

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



16

2.1.5. PRP2016/422   Moció d'ERC, per a la millora de la seguretat vial, en relació a la 
problemàtica de les voreres.- Exp. núm. 2016/515.    

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

“Atès que a Llagostera hi ha carrers les voreres dels quals presenten una sèrie de dèficits 
(amplada insuficient, inexistència de vorera, desnivells pronunciats per guals anul·lats, 
finalització sobtada dels panots, pals de la llum al mig del pas) que obliguen als vianants a fer 
ús de la calçada, amb el risc per a la seguretat viària que això suposa.
Atès que la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Decret 135/1995, de 24 de març, 
de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del codi d’accessibilitat regulen amplades 
i altres aspectes que afecten a la mobilitat i l’accessibilitat.
Atès que existeixen trams per on els vianants no poden circular amb seguretat a causa de la 
manca de vorera o que allà on n’hi ha, no compleix l’amplada lliure mínima prevista a la 
legislació vigent en matèria de mobilitat i de l’accessibilitat, (Llei 9/2003, de 23 de juny de la 
mobilitat, Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques).
Atès que la seguretat viària es veu amenaçada per la manca d’un espai convenient per a la 
circulació de vianants, que es posen perill a ells mateixos i a tercers.
Atès que la conservació de la via pública i dels seus elements és una obligació bàsica, 
fonamental i ineludible de l’administració local.
Atès que l’administració local ha de poder donar resposta, preferentment, a tot allò que afecta 
directament a les famílies i persones de Llagostera, les seves necessitats bàsiques i la seva 
seguretat.
Atès que aquest és un tema molt sensible per als veïns, cosa que han expressat en diferents 
registres d’entrada, on denuncien la situació de precarietat de les voreres, i que les queixes 
d’aquests veïns suposen una demanda pública d’actuació davant el problema de seguretat.
Atès que aquesta urgència justifica una actuació immediata, encara que planificada, d’acord 
amb el futur Pla de Mobilitat i el Pla d’Accessibilitat, pel risc innecessari que corren les 
persones, considerem que s’han de donar prioritat a l’estudi i execució de les següents 
actuacions, 
Atès que aquesta urgència justifica una actuació immediata, en un dels aspectes que afecten la 
mobilitat, que és l’existència de pals de la llum a diferents trams de voreres, a la pràctica 
totalitat de zones de la població.”
S’acorda:
Primer.- Elaborar un pla integral de manteniment de voreres, amb l’objectiu de facilitar els 
desplaçaments a peu, la seguretat dels vianants i millorar l’accés a persones amb mobilitat 
reduïda. Aquest pla, que haurà de formar part del pla local d’adaptació i supressió de barreres 
arquitectòniques, haurà d’incloure, entre d’altres, les següents actuacions:

. Eliminar obstacles de les voreres, especialment pals de les companyies de serveis 
(llum, telèfon, etc.,) a fi de facilitar també el pas a cotxets per a nadons o persones que 
van en carrets de compra o amb cadira de rodes.
. Completar o reparar els panots que falten o estan trencats.
. Eliminar la vegetació que envaeix el pas, provinent de l’interior de les parcel·les o dels 
mateixos arbres de la vorera.

Segon.- Prioritzar la solució dels defectes que comportin més risc i problemes per als vianants i 
que no siguin especialment gravosos, com l’eliminació o modificació de pals de la llum i telèfon.
Tercer.- Elaborar un calendari d’actuacions per a l’actual pressupost i els futurs que solucionin 
mica en mica els problemes d’accessibilitat del municipi.
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Quart.- Donar trasllat dels presents acords als veïns que han manifestat la necessitat 
d’arranjament d’algunes voreres de la població.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que la raó d’aquesta Moció és que quan passen pel 
poble veuen que hi ha moltes voreres que incompleixen clarament el decret d’accessibilitat i 
posa com a exemple que davant la rotonda de la Ford, quan gires per agafar l’avinguda de 
l’Esport hi ha un pal de llum que obliga a baixar de la vorera en un tram amb molta circulació i 
amb un element afegit,  que és que està a prop de la Llar d’Infants i que molta gent hi passa 
amb cotxets. 
Un altre exemple és el carrer República,  que té unes voreres molt estretes i just al mig hi ha un 
pal que diu “pas de vianants” i més que pas de vianants el que indicaria seria direcció 
obligatòria perquè no pots continuar recte i has de passar per aquest pas. 
A l’avinguda del Gironès hi ha un rebaix de la vorera i una pilona perquè els cotxes no s’hi 
enfilin, o sigui, que no té cap valor. 
Hi ha voreres que de cop i volta s’acaba el panot, guals que s’han eliminat però que encara hi 
queda el pendent, que vol dir que dificulta l’accessibilitat.
Per tant, producte d’aquests elements detectats i arran d’una sèrie de lleis que obliguen  
l’Ajuntament a tenir un pla anual per millorar aquestes voreres es va fer aquesta Moció.  
No s’està parlant que quan hi hagi una gran obra com per exemple la de la Carretera, o un 
procés d’urbanització com el del carrer Indústria hi hagi unes voreres com Déu mana, sinó que 
a les voreres existents hi ha de donar el servei que han de tenir, complir el decret 
d’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques.
A continuació passa a llegir el text de l’esmentada Moció.         

El Sr. Sergi Miquel diu que pràcticament estan d’acord amb tot el que es diu a la Moció. 
Estan d’acord que hi ha desnivells pronunciats, en què la llei regula les amplades, etc., però 
discrepa una mica en què hi ha trams que no es pot circular amb seguretat, però amb la resta 
de temes es posarien d’acord. 
Però té la sensació que aquesta Moció l’ha fet algú que avui acaba d’arribar a Llagostera i,  
primerament li sap greu,  i en segon lloc fa que el vot de l’equip de govern sigui en contra.
Malgrat que la part de diagnosi està molt ben resolta, en cap cas es fa referència a la feina feta, 
tant la que ha fet l’equip de govern com la que es va fer quan el Sr. Navarro governava.
Té la sensació que aquesta Moció no busca solucionar els problemes perquè no concreta i 
perquè les propostes que fa són temes que pràcticament ja estan tots en marxa, però atès que 
ningú ha demanat informació abans de presentar la Moció, farà que el seu vot sigui negatiu.        
Quan es diu “elaborar un calendari d’actuacions per a l’actual pressupost i els futurs que 
solucionin de mica en mica els problemes d’accessibilitat del municipi”, això ja existeix, és un 
instrument de treball dels tècnics municipals i de l’equip de govern a l’hora de triar les prioritats 
per arranjar les voreres.
El carrer Ganix si s’ha arranjat és perquè hi havia un criteri tècnic i es va considerar oportú fer-
ho perquè hi ha molt de flux de nens que van a l’escola. 
Quan es diu “elaborar un pla integral de manteniment de voreres, amb l’objectiu de facilitar els 
desplaçaments a peu, la seguretat dels vianants i millorar l’accés a persones amb mobilitat 
reduïda”, aquest document ja està aprovat en cinc fases d’execució i preveu des de l’eliminació 
de pals de la llum a l’ampliació de les voreres i fins a rebaix de vorades amb guals ja existents, 
en gairebé a tots els carrers del municipi.
Es fa la reflexió de com es pot presentar una Moció avui aquí sense saber el diners que s’han 
invertit els últims anys en reparació de voreres,  i no només de petites reparacions com posar 
un panot o moure un pal de la llum, sinó d’obres provisionals grans com la del carrer Ganix,  la 
del carrer Sant Feliu o la del carrer Concepció. 
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Si es presenta aquesta Moció amb uns acords genèrics que no tenen res a veure amb la feina 
que s’està fent i que sembla una Moció tipus que demà es pot presentar a l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, això sí també demana que es doni trasllat dels acords als veïns que han 
manifestat la necessitat d’arranjar voreres, que ja se’ls ha contestat i se’ls ha resolt.
I li preocupa que no se sàpiga ni els diners invertits fins ara, ni el conjunt de la feina feta dels 
plans aprovats, que és un percentatge d’execució alt per no dir molt alt.
Aprovar una Moció que digui que s’ha d’arreglar el carrer Fivaller és molt senzill i tothom hi està 
d’acord que s’ha de fer i de manera definitiva, però costa 700.000 euros i això no ho explica 
ningú, ni que aquest Ajuntament té una capacitat per invertir-hi una mica limitada.
Creu que aquesta Moció és un brindis al sol que no pretén solucionar els problemes. 

El Sr. David Parron manifesta que aquesta Moció no la veuen malament perquè és una mena 
de continuïtat de molts dels plans i accions que no és que no s’estiguin fent,  sinó que a 
vegades són plans tan ambiciosos que són molt a llarg termini i no s’acaben veient per tant, 
elaborar un calendari d’actuacions anual no creu que estigui de més.
És cert que des de fa un parell d’anys hi ha aprovat un Pla d’Infraestructures i Reurbanització 
del Nucli Antic que contempla treure tots els pals que estan al mig de les voreres,  però no se 
sap quan es portarà a terme. 
Per tant, no estaria malament posar fil a l’agulla i concretar què i quan es pot fer, deixant una 
mica els projectes més ambiciosos i executar els que s’ajusten més a la realitat actual.
No es necessita gaire pressupost per denunciar via decret d’alcaldia a aquelles persones que ja 
no tenen gual i que, per tant,  han de treure el rebaix de la vorera, ja que ho diuen les 
ordenances o la normativa urbanística.
Una altra cosa que és a la ordenança de convivència és eliminar la vegetació que envaeix el 
pas.
Per cert que algun dia s’haurà d’explicar com s’apliquen les ordenances i en quins casos, atès 
que a vegades veu decrets de moltes infraccions i al mes següent no n’hi ha cap.
Aprofita per dir que a la carretera,  que està acabada de fer,  a sobre de les voreres hi ha 
cotxes aparcats. En quatre dies els panots s’hauran de canviar i demana posar-hi pilones que 
ho impedeixin.
Per tot el manifestat, votaran a favor de la Moció. 

El Sr. Antoni Navarro respon que en comptes de dir que aquesta Moció és un brindis al sol 
s’anés més al fons de la qüestió.
Quan en Sergi ha dit que “sembla que això estigui fet per algú que acaba d’arribar al poble”, ha 
de dir que la Moció surt de la proposta feta per l’Esquilet,  que és el regidor que porta més anys 
en aquest poble, per tant, no és d’una persona que acaba d’arribar,  sinó d’una que fa anys que 
camina pel poble i que va proposar que s’avancés en aquesta línia. 
Diu que el seu grup està per treballar pel poble, han presentat mocions per avançar en 
determinats aspectes i aquesta Moció no diu en cap moment que l’Ajuntament no està fent res.
El que han fet és una diagnosi d’aspectes que creuen que s’han d’avançar i que en aquests 
moments no es fan. 
Quan ja havien presentat la Moció va anar a parlar amb els serveis tècnics, concretament amb 
l’arquitecte i l’enginyer municipal,  i va preguntar si hi havia alguna cosa del que diu la llei sobre 
aquestes elaboracions dels plans anuals, a la qual cosa varen respondre que no,  i li varen 
donar el que ja tenien de les grans actuacions dels carrers Almogàvers, etc. 
La llei del 2014 diu que correspon als municipis aplicar la normativa d’accessibilitat en l’àmbit 
de llurs competències i elaborar i executar el pla municipal d’accessibilitat i les revisions 
corresponents i determinar anualment les actuacions que s’han de dur a terme i el pressupost 
corresponent.
Pregunta que se li contesti què és el que s’ha aprovat i determinat per aquesta anualitat i 
demana que es recuperi el to correcte i amistós, malgrat les diferències de criteri.
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El Sr. Sergi Miquel diu que la llei del 2014 s’haurà d’aplicar quan entri en vigor un decret que 
encara no ho ha fet.
Ha començat dient que compartia el que es deia a la primera part de la Moció, malgrat això la 
seva crítica era que fet el treball de camp i de diagnosi, que és compartida, li sembla estrany 
que ningú li hagi preguntat si hi ha un calendari d’actuacions,  que està fet i és l’instrument  que 
fan servir els tècnics per decidir  les actuacions que s’han de portar a terme.
No és que li sembli una mala idea, sinó que és tan bona que ja la tenen, però torna a repetir 
que ningú s’ha acostat a preguntar quins instruments hi ha per prioritzar les actuacions de les 
voreres, ni quants diners es gasten, ni quants metres quadrats s’havien reparat en  l’últim 
exercici i la seva crítica va per aquí. 
En base a informació es pot tenir criteri, però ningú ha demanat res i s’ha anat directament a 
buscar el criteri i en base a tot l’exposat el vot de l’equip de govern serà contrari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El Sr. alcalde li demana al Sr. Navarro que vagi amb l’arquitecte municipal i li demani el llistat 
confeccionat  que té de tots els panots malmesos de les voreres i posa com a exemple el carrer 
Sant Josep. Al carrer Cristòfol Colom es farà una actuació com la que es va fer al carrer Ganix 
o al carrer Concepció, que va ser a petició d’uns veïns i la del carrer Cristòfol Colom també és a 
petició d’un veí que té tota la raó del món i sobre el pal famós de l’avinguda del Gironès ja hi ha 
un pressupost de Fecsa-Endesa, que li pot facilitar l’enginyer municipal. 
Igualment s’han demanat pressupostos per arranjar uns quants carrers que l’asfalt està molt 
malament i al carrer Constància es farà de plataforma única,a petició dels veïns, però això no 
es pot fer en dos dies. 
Les obres que es fan sempre són seguint les prioritats dels tècnics.
Per acabar, diu que s’ha de canviar de to, però també d’alguna cosa més. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que el que volen és intentar col·laborar perquè el poble sigui 
millor, en cap cas no hi ha cap crítica del que fa o no fa l’Ajuntament. 
El que demanen és que es faci un projecte i que s’aprovi per saber cap a on es va, al cap i a la 
fi serà l’equip de govern qui arreglarà el poble. 
En relació a demanar informació, un dels problemes que hi ha és trobar-se. Després del Ple 
passat es varen reunir un dia les 7 del matí i a l’endemà ja no anava bé i demana que es 
concreti qualsevol dia a les 7 del matí.
D’urbanisme hi ha moltes coses per parlar i s’adapta al dia que li vagi bé al regidor.           

Es denega per majoria absoluta (vot contrari dels 8 regidors de CiU i vot a favor dels 3 
regidors d’ERC i del regidor d’ALL).   

3. Propostes urgents   

S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents) 
tractar el següent punt a la present sessió:  

3.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

3.1.1. PRP2016/471   Moció conjunta dels grups municipals de l'Ajuntament de 
Llagostera (CIU, ERC-AM i ALL-E), de rebuig a l'acord entre la Unió Europea i Turquia, 
per fer front a la crisi dels refugiats.- Exp. núm. 2016/565    

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:
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“Atès que el passat 18 de març el Consell d’Europa va prendre un acord que vulnera la 
legislació que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament, que aglutina els municipis catalans i institucions 
supramunicipals que treballen conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets humans, rebutja 
aquest acord que no respecta el Dret Internacional. 
Atès que, lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments estan donant suport 
a les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i estan treballant 
per a la seva integració quan arribin als municipis catalans, com expressa el president de la 
Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari 
de Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada 
per acollir al voltant de 4.500 refugiats. 
Atès que la cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny 
de trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i es compleixi amb 
l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea va acordar l’externalització 
de fronteres i la subcontractació d'aquestes responsabilitats a l’Estat turc, com ja hem vist a la 
frontera sud de Ceuta i Melilla amb el Marroc o amb els Centres d’Internament per a Estrangers 
fora de territori comunitari, a canvi de 3.000 milions d’euros addicionals a partir del 2018 – a 
banda dels ja assignats fins al 2017 –, la liberalització de visats i avançar en la negociació de 
l’adhesió de Turquia a la UE. 
Atès que la solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de milers de 
persones que fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de persecucions és triple. Primer, 
evitar que trepitgin sòl europeu amb l’increment de les operacions de control de fronteres 
exteriors amb la participació militar de l’OTAN, segon, acordar l’expulsió a Turquia d’aquells 
que tot i així puguin arribar a les illes gregues jugant-se la vida a la Mediterrània, i tercer, 
bloquejar la ruta dels Balcans cap al nord d’Europa que el 2015 van utilitzar 900.000 persones. 
Atès que l’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les 
polítiques migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa amb els suposats valors 
fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets humans. L’execució del text aprovat 
impedeix a totes les persones que arribin de forma irregular a Grècia la possibilitat de sol·licitar 
l’asil a Europa quan no existeix una altra via que no sigui la irregularitat. 
Atès que, un cop més, veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres 
d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades 
i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de territori 
comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc de les de salvament a les 
aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a la 
Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i legals: visats humanitaris, possibilitat 
de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països d’origen i trànsit, etc.
Atès que les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que 
tenen els estats i les institucions europees des de l’inici d’aquesta crisi que xoca frontalment 
amb l’obligat compliment de la Convenció de Ginebra i amb l’article 19.1 de la Carta de Drets 
Fonamentals de la UE, segons el qual es prohibeixen explícitament les expulsions col·lectives.
Atès que davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions 
dignes a totes les persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a Ceuta i 
Melilla, a Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la 
societat civil organitzada, i a les ciutadanes i ciutadans d’aquesta Europa que ens fa vergonya.”
ACORD:
Primer.- Demanar al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l’acord entre la 
Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han arribat a Grècia 
i que tota negociació en el Consell Europeu ha d’estar subjecta al respecte dels drets humans i 
el Dret Internacional.
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Segon.- Reclamar que es garanteixin vies d’accés a la protecció internacional legals i segures 
en països d’origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant 
íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen.
Tercer.- Denunciar l’expulsió de les ONG del territori grec que estan treballant en el salvament, 
l’acollida, i l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta.
Quart.- Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional de Catalunya, aprovat 
pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, dotant-lo 
del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que en 
recull, que garanteixin una acollida estable i de qualitat.
Cinquè.- Reiterar el nostre compromís d’oferir el municipi de Llagostera com a territori 
d’acollida i protecció.
Sisè.- Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que treballin en 
l’acollida i els servei a les persones sol·licitants d’asil.
Setè.- Definir els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per acollir les 
persones sol·licitants d’asil.
Vuitè.- Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la 
integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per prevenir 
el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.
Novè.- Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. David Parron pren la paraula i manifesta que arran de l’acord entre la Unió Europea i 
Turquia per la deportació dels refugiats, els tres grups que formen aquest Ajuntament s’han 
posat d’acord per presentar aquesta Moció conjunta.
Aquest Moció és la proposta presentada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
que és el que ara es sotmetrà a votació. 
L’acord entre la U.E. i Turquia creuen que és absolutament il·legal perquè vulnera tota una 
sèrie de lleis internacionals que posen en qüestió els drets humans, els drets polítics i el dret 
d’asil i es mercadeja d’alguna manera amb els éssers humans.
Mentre la Unió Europea es treu el problema de sobre per donar beneficis a Turquia, es 
contradiu a si mateixa pels acords presos el passat setembre i s’ha està parlant de persones i 
no de mercaderies. 
Amb aquesta Moció conjunta es vol denunciar el tracte inhumà  envers aquestes persones.
El president de la Generalitat de Catalunya va enviar una carta al comissari d’Emigracions de la 
Unió Europea el passat 15 de març, oferint-se perquè Catalunya acollís al voltant de 4.500 
refugiats.
Llagostera ja es va manifestar en el seu moment perquè fos poble d’acollida i també es va 
afegir a la xarxa de ciutats i pobles d’acollida de refugiats.
Aquesta gent està fugint de les guerres, que tot sovint han estat alimentades des dels Estats 
Units o des dels propis països d’Europa o des de l’Otan, que és curiós que sigui una de les 
encarregades de controlar les fronteres exteriors i creuen que això és una posició política 
criminal.
Aquesta gent està fugint de guerres i s’ha de ser conscient que si no poden entrar per Idomeni 
a Grècia entraran per Gibraltar o per on sigui perquè fugen de la mort, la mateixa mort que 
Europa està lamentant a Brussel·les o a París,  que són els mateixos que els estan matant allà 
i per alguns es guarden minuts de silenci i els altres es tracten com a gossos, situació 
absolutament denunciable i l’acord amb Turquia és absolutament criminal, que no és 
precisament  un país que garanteixi els drets humans ja que tot sovint perpetren crims d’estat 
contra el poble kurd.
A continuació passa a llegir els acords de la present Moció. 
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La Sra. Montserrat Vilà manifesta que com ha explicat en David aquesta Moció neix del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament.
El novembre es va aprovar una moció molt lligada amb aquest tema i amb el Consell Social es 
va aprovar que Llagostera fos municipi d’acollida, fent-se una aportació econòmica, que ja ha 
redactat un informe,  que ja el passarà,  on consta on han anat destinats aquests diners. 
Aquesta Moció conjunta es passarà al Consell Social perquè en tingui coneixement i li sap greu 
haver d’aprovar aquesta tipus de mocions. 

El Sr. Antoni Navarro diu que està completament d’acord amb tot el que s’ha dit. Només agrair 
a en David Parron la feina feta per relacionar diferents mocions i sortir-ne la que ara es proposa 
a votació, i que té alta qualitat. 

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot 
presents).                            

4. Control i gestió municipal. 

4.1 Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal general de 
l’exercici 2015. 

El Sr. secretari comenta les principals magnituds de la liquidació del pressupost del 2015. Ho 
farà amb números rodons per no allargar-ho tant.
Despeses, obligacions reconegudes de l’Ajuntament de l’any 2015: 7.283.000 euros, del 
Patronat d’Esports 329.000 euros  i de la Residència 1.198.000 euros. 
Ingressos, de l’Ajuntament 8.151.000 euros,  del Patronat d’Esports 316.910 euros  i de la 
Residència 1.131.000 euros. 
Respecte el resultat pressupostaria ajustat, l’Ajuntament 407.000 euros,  el Patronat d’Esports 
7.900 euros  i la Residència -57.000 euros. 
Pel que fa el romanent de tresoreria, l’Ajuntament 295.179 euros, el Patronat d’Esports 37.396 
euros i la Residència 240.508 euros.  
Respecte l’endeutament, el deute total és d’1.823.000 euros, que suposa un rati d’endeutament 
del 22,20% molt per sota del 75% que és el llindar existent. 

El Sr. alcalde afegeix que pel que fa referència al resultat negatiu de la Residència Josep 
Baulida  ve donat perquè durant força mesos s’ha estat amb places privades sense cobrir i s’ha 
aguantat el personal igualment.
En aquests moments estan totes les places cobertes. 

4.2 Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini 2017-2019. 

El Sr. secretari manifesta que simplement es va complir amb l’obligació que demana el 
Ministeri d’Hisenda i es va fer una previsió de pressupost d’ingressos i despeses del 2017, 
2018 i 2019.
Són obligacions i s’han de complir, però a l’hora de fer el pressupost i mirar el que hi havia 
canvia molt, però, és una obligació legal que s’ha de fer. 

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

El Sr. secretari dóna compte dels decrets d’Alcaldia que van des del número 206 del dia 22 de 
febrer al núm. 324 del dia 18 de març de l’any 2016. 
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I de les Juntes de Govern Local núm. 6 del dia 17 de febrer a la número 9 del dia 9 de març de 
2016. 
I finalment comentar una sentència en relació a l’activitat de venda de materials de construcció 
de Sais Rústic a la carretera de Vidreres a Sant Feliu de Guíxols, que ho volien legalitzar i 
l’Ajuntament ho va denegar.
El Jutjat ha donat la raó a l’Ajuntament i s’està pendent de si ho recorren al Tribunal Superior 
de Justícia.      
4.4 Informes d’Alcaldia. 

La Sra. Pilar Aliu com a regidora de Salut, explica que el mes d’abril comença la campanya 
d’identificació, esterilització  i cens de gats i que els fulletons ja han estat repartits pel poble.
Hi ha varies colònies de gats i per poder-los controlar s’ha de començar per aquí.
Es fa un 50% de descompte en la esterilització i el xip i el cens serà gratuït. 
Aquesta campanya durarà un mes i va destinada als particulars, després s’anirà als gats del 
carrer.

El Sr. Xavier Vilella informa que el passat Ple va dir que es recollirien firmes per la 
problemàtica dels porcs senglars. Es varen recollir 70 signatures que es varen trametre als 
corresponents ajuntament perquè les portessin al Parlament. 
També informa que ahir es va fer una convocatòria perquè tothom que tingui un aparell per fer 
un tractament fitosanitari aquest any ha de passar obligatòriament una inspecció tècnica.            
Com que no se sap qui té aquests tipus d’aparells es va fer una embustiada  i a mitjan  juny es 
faran les inspeccions. Quan arribi el moment ja s’informarà del dia concret, l’hora i el lloc. 
Abans no era obligatori fer-ho i a partir d’ara ho serà perquè es tingui tot en perfectes 
condicions i se’n faci un bon ús.     

El Sr. Jesús Malagón explica que dissabte es va acabar el MIC. Es varen fer 24 partits de 
futbol des del dimecres fins el dissabte, sense cap incidència. 
Destacar que el divendres va ser el dia de més assistència de gent, atès que a les sis jugava el 
Barça i llavors el Llagostera contra l’Espanyol. 
Per sobre va calcular que hi havia unes mil persones o potser més.
Igualment informa que dissabte es va acabar la restauració del parquet del Pavelló i com a 
novetat s’ha pintat l’àrea de bàsquet de blau marí per celebrar el 25è. aniversari. 
Ha tingut un cost total de 13.037 euros.
En relació als pressuposts participatius, són millores del pavelló i fins ara ja s’havien restaurat 
els quatre vestidors.
El parquet no calia canviar-lo, atès que els tècnics varen decidir que restaurant-lo n’hi havia 
prou, fins i tot varen manifestar que d’aquí uns anys es podria tornar a reparar i donar-l’hi una 
capa de vernís. 
També es pintarà tot el ferro tant el de dins com el de fora del Pavelló i es repassaran els 
tablers de bàsquet.
Espera que en el transcurs de la setmana vinent o de l’altre es puguin adjudicar aquests 
treballs. 

La Sra. Montserat Vilà informa que el dia 3 de març va assistir al Consell Comarcal  a una 
taula sobre pobresa energètica del Gironès, on es va donar compte del que s’havia estat fent al 
llarg de l’any.
Es va fer força incís en el tema de l’educador ambiental que venia a Llagostera, derivat del 
Consorci i que treballava amb l’àrea de Serveis Socials. Anava a llars a fer-los recomanacions 
sobre com estalviar en la factura de la llum o de l’aigua. 
A Llagostera es varen fer 11 actuacions i  aquest any se’n continuaran fent.  Es començarà la 
campanya en el transcurs d’un mes o dos.                        
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També informa que el dia 14 d’abril hi ha convocada  una reunió al Consorci per presentar una 
proposta de projecte d’allotjament temporal i d’urgència comarcal. 
Sembla que va destinada a famílies en risc d’exclusió social que han de deixar el domicili molt 
precipitadament i reubicar-los en algun altre lloc.  
El proper dilluns comencen els tallers de memòria amb la gent gran, que se segueix en la 
mateixa línia de sempre. 
El taller de costura té un èxit aclaparador, actualment hi ha 15 dones que van amb una senyora 
que es diu Paquita i és encantadora.  

El Sr. Sergi Miquel pren la paraula per dir que s’ha fet públic el resultat del segell infoparticipa. 
Llagostera torna a tenir un 100% sobre els 50 indicadors del mapa.
Per fer-nos una idea, Girona està al voltant del 90 i Figueres i Banyoles al voltant d’un 50. 
Pel que fa a Joventut, s’ha començat a fer la diagnosi pel Pla Local de Joventut, que s’haurà de 
redactar i aprovar aquest any quan la Generalitat presenti les bases.
En matèria d’habitatge s’ha rebut el llistat filtrat d’Aquàlia que s’ha fet arribar als bancs. Dues 
entitats s’han interessat per tenir converses i aquesta setmana i la vinent es portaran a terme.
L’agència de l’Habitatge de Catalunya va fer arribar el dia 14 el registre d’habitatges buits i 
ocupats, que és el llistat que ja se n’havia parlat alguna vegada. 
I per últim, informar que en els propers mesos es farà un acte de retorn de gestió política per 
informar als ciutadans, seguin el programa electoral. 

El Sr. Ramon Soler informa que durant els dies 15, 16 i 17 d’abril, Llagostera per tercer any 
tornarà a ser present a la Fira Internacional del Turisme de Catalunya, la B-Travel, que és la 
fira més important que es fa, concretament en un estand d’espai gastronòmic on hi estaran 
representats els restaurants de Llagostera i l’Àrea de Promoció Econòmica d’aquest 
Ajuntament serà allà per oferir informació.
També diu que s’han fet reunions amb la Unió de Botiguers per planificar diverses actuacions 
per coordinar accions de promoció econòmica.
S’han reunit amb la Cambra de Comerç per treballar aspectes relacionats amb la  inserció 
laboral i en aquests moments s’estan elaborant les bases per la promoció de la emprenedoria 
que segurament es portarà a aprovació a la propera Junta de Govern Local. 

El Sr. Josep Aliu pren la paraula per dir que tots els regidors ja tenen les memòries de Cultura. 
Per Can Caciques hi han passat més de tres mil persones i la Biblioteca ha incrementat els 
seus usuaris en més de dotze mil persones.                  
Divendres, a les 7 de la tarda hi ha un acte al Casino de la Noé Gaya, que és una noia que en 
un accident de cotxe va perdre el seu company i va quedar tetraplègica,  només mou un dit i té 
moltes ganes de viure.  
Va venir a parlar la Encarnita González, que la coneix a través de la seva noia, per demanar si 
al Casino se li podria fer aquest acte. 
Varen contactar amb Dones d’Arreu, amb Llagostera en Flor i amb el Bell-Matí,   que de 
seguida varen voler col·laborar.
Creu que aquest acte pot ser molt emotiu i demana que la gent de Llagostera hi assisteixi, atès 
que aquesta noia és una persona increïble que té moltes ganes de viure i a més ha fet un llibre.
El diumenge al matí Can Caciques ha organitzat una excursió a peu pel Pla de Panedes. Se 
sortirà des de l’ermita, es visitarà el pati de can Llambí, la Torre dels Moros, la font de Sant 
Ampèlit i la resclosa del molí de’n Llambí.
La sortida serà a les 10 del matí i convida tothom a anar-hi. 
Continua explicant que a la torre de la presó s’ha instal·lat un llargavistes.
L’empresa l’ha instal·lat en mode de proves, fins a l’any vinent, quedant-se amb la recaptació,   
sense que l’Ajuntament hagi de pagar res. 
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Passat aquest termini, o bé l’Ajuntament en compra un, o es continua així,  o es retira, però de 
moment s’està en un període proves. 
Les obres de la Casa de les Viudes van endavant, creu que quedarà molt bé i que es guanya 
molt d’espai.
Aquesta setmana i sense saber-ho es va trobar una fossa sèptica força grossa, però no és 
gaire bona cosa que estigui a dins de l’edifici perquè si algun dia s’embossa comportarà 
problemes.
El que es farà serà connectar directament el desguàs al carrer. 

El Sr. alcalde informa del següent: 
- A última hora, a les obres de la Carretera,  va sorgir un problema amb un veí que no estava 
d’acord amb la marquesina de la parada d’autobusos. Deia que era davant de casa seva i no 
és veritat. 
Ha fet gestions amb el delegat a Girona del departament de Transports i segurament 
s’aconseguirà que es recol.loqui al lloc on era abans. 
- També informa que s’està mirant de connectar el carrer Canalejas amb el carrer Panedes, 
ampliant la vorera existent. 
- Al carrer Costa Brava s’hi farà una actuació més contundent de les que s’han fet fins ara. Es 
començarà per canalitzar les aigües.  
- Hi ha gent que ha demanat que a la carretera i al carrer Sant Feliu es col·loquin papereres. Ja 
hi ha els pressupostos demanats i en un termini curt es posaran. 
- Avui s’ha licitat el concurs de la caldera del Pavelló pel tema de la legionel·losi. El pressupost 
és d’uns 50.000 euros i sembla ser que l’adjudicació es podrà fer per uns 34.000 euros, que ha 
estat l’ oferta més econòmica. 
- En relació als gossos que varen mossegar a un senyor, que encara no sap si podrà salvar el 
seu braç, ha de dir que aquests gossos ni estaven censats a Llagostera, atès que el seu 
propietari té el domicili habitual a Andorra.
Finalment, amb les gestions fetes, ja se’ls han emportat del poble. 
Es varen interposar sancions administratives i una de penal i ha dir que sempre s’ha estat al 
costat de la família. 
- Els dies 16 i 17 d’abril es fa la Tailwalker. Hi ha tres equips de Llagostera.
- Finalment, diu que, per a en Josep, el secretari municipal que ha estat setze mesos aquí, 
només té paraules d’agraïment envers a ell. Ha demostrat la seva vàlua tant amb l’equip de 
govern com amb l’oposició,  perquè té molt entès que treballa tant per assessorar a un equip 
com a l’altre.
Personalment té molt per agrair-li, perquè com  a alcalde no vol fer res il·legal.
Marxa perquè aquesta plaça de secretaria estava vacant des que va plegar en Norbert Bes.
Teòricament avui havia de ser aquí el nou secretari, però no ha vingut i s’espera que vingui per 
fer un traspàs ben fet amb en Josep. 
Li dóna les gràcies per tots els serveis prestats i encara li queda fins el proper 15 d’abril, però 
com que és l’últim Ple vol fer-li aquest reconeixement públic i li desitja una molt bona acollida al 
poble on té la plaça,  que és Cornellà del Terri. A més,  al nou  municipi de Medinyà, on tenien 
dificultats per trobar secretari,  han arribat a un acord amb en Josep per posar en marxa aquest 
petit Ajuntament.   
Per acabar, li dóna les gràcies per tot i li diu que aquí és casa seva.

4.5 Precs i preguntes.

El Sr. David Parron formula els següents precs i preguntes: 
- Quan es parla de la màquina d’aplicació dels fitosanitaris, demana si es refereix a les 
màquines dels agricultors o també de les petites de particulars. 
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- No va poder assistir a l’última reunió del Patronat de la Residència Josep Baulida i pregunta 
com està el tema del nou geriàtric i si s’ha avançat en alguna cosa. 
- Atès que abans s’ha parlat dels guals permanents on no hi ha placa però la vorera continua 
estant retocada, aprofita per fer el prec que es faci la pertinent denúncia a fi que  també es 
retirin els elements que posen molts veïns per facilitar l’entrada als garatges, que no són 
permesos i que poden fer entrebancar a la gent.  
- La llei de Mesures Urgents en matèria d’habitatge preveu que tots els habitatges fruit d’una 
execució hipotecària i que no consti cap contracte de lloguer s’incorporin al registre de pisos 
buits.
També diu la llei que quan hi hagi una família en risc d’exclusió residencial ja es pot forçar els 
grans tenidors a la cessió obligatòria  durant un període de tres anys.
La regidora, a la Comissió Informativa, va explicar que s’havia reunit amb alguns bancs, que 
algun havia respost.
Pregunta si tant amb els bancs que responen com amb els que no, si hi haurà la voluntat per 
forçar la cessió obligatòria dels pisos, sobretot pensant en els que han estat fruit d’una 
execució hipotecària. 
Per acabar, diu que des del seu grup també volen agrair al secretari tota la feina feta i de la 
manera que els ha tractat.
Tot el que han necessitat ho han tingut, li desitgen totes les sorts i que Cornellà del Terri té 
molta sort de tenir-lo com a secretari. 

El Sr. Antoni Navarro també vol agrair la feina feta pel secretari. És evident que s’ha de fer 
perquè s’ho mereix.
Particularment ha estat una bona praxi de control del temps, perquè quan li deia que volia 
parlar amb ell, li contestava que “cinc minuts i ràpidament”. Aquest control del temps no ha pas 
estat perquè no el volgués atendre, atès que sempre ho ha fet amb una afabilitat terrible.
Quan des de l’oposició es parla amb el secretari, sempre es pensa que no et vol dir tot el que 
t’interessa, però sempre han tingut la sensació de seguretat jurídica en aquest sentit, cosa que 
els ha anat molt bé i ho agraeixen. 
Per acabar, dir que quan pugui que torni ràpidament, que de ben segur que ho farà. 
També vol agrair al regidor Xavier Vilella com està portant el tema de les subvencions 
agroecològiques. Els ha convocat i han decidit com ho portaran endavant, i això és un bon 
model. Tan de bo es pogués treballar de la mateixa manera en tots els aspectes perquè al cap i 
a la fi el que en surt beneficiat és el poble.
En relació al parquet del Pavelló, també agraeixen al regidor l’estalvi que s’ha fet en reparar-lo  
i reconeix que el seu grup no ho hagués fet perquè els informes tècnics deien que s’havia de 
canviar. No només ho agraeixen, sinó que també el feliciten per passar amb menys depesa. 

A continuació formula les següents preguntes: 
             
- Sobre el tema de Can Darder, que ja és un clàssic perquè ho han dit moltes vegades, i ho han 
parlat amb el regidor responsable i sempre s’ha dit que “no sabem quan fan festes”. L’altre dia, 
per sorpresa, a la Comissió Informativa hi havia regidors que sabien que s’estava fent una 
festa. 
Posteriorment els veïns ho varen confirmar i diu que si no hi ha voluntat d’arreglar-ho que es 
digui i deixaran de parlar de Can Darder, que ja fa riure. 
I no és cap persecució al turisme rural, que tant de bo n’hi hagués més en aquest poble, sinó 
pel perill que suposa per l’Ajuntament si algú pren mal en una activitat que no es pot fer i 
demana curar-se en salut perquè una vegada més es posen de banda de l’Ajuntament i pensen 
que córrer aquest risc és innecessari, doncs l’acabaria assumint en darrer terme el nostre 
alcalde. 
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- Una altra qüestió que també té a veure amb la seguretat és el Casino, i demana tirar-ho 
endavant. Si per temes econòmics no es pot fer, potser convindria no carregar-lo de tantes 
activitats com s’hi fan perquè hi pot haver problemes.
- Agraeix també que s’hagi canviat la ubicació de la marquesina. De cares a una altra situació 
d’aquest tipus demana que s’intenti fer-ho bé i escoltar més a la gent.         
- En relació a la caldera de biomassa per a l’escola que estava contemplada en el PAES, 
pregunta si al final es posarà.
- En temes d’habitatge, es va aprovar una Moció conjunta sobre pobresa energètica i un dels 
compromisos era comunicar a les empreses subministradores el que diu la llei, que és que no 
es pot fer cap tall de subministrament si prèviament no hi ha cap informe de Serveis Socials. 
Es temen que això no s’ha fet perquè no ha sortit per registre o no l’han sabut veure.
- L’altre dia quan parlaven de si es responien les queixes, varen trobar un forat negre en aquest 
sentit i és que quan hi ha una queixa que arriba per via telemàtica, per llei no té resposta. Quan 
la gent n’envia, espera una resposta, de tal manera que aquí hi ha un punt fosc i estaria bé que 
s’expliqués o es mirés la possibilitat que quan es fa una queixa es comuniqui aquesta falta de 
retorn, perquè sinó la sensació és que no es contesta tot el que es demana.

El Sr. Xavier Vilella respon que les màquines que estan obligades a passar la inspecció són 
les superiors a 100 litres, però tot el que siguin carretons amb mànegues o bé motxilles, no cal. 
- Que l’oposició agraeixi públicament una feina,  li fa la sensació que s’està equivocant en 
alguna cosa, però de totes maneres espera que l’agraïment es faci al final perquè potser no 
s’entendran.

El Sr. alcalde en relació al nou geriàtric respon que està igual. Han canviat el responsable de 
l’empresa SUMAR.
Començaran a tocar-ho en el moment que es cregui oportú, quan hi hagi la capacitat 
econòmica per fer-hi front o bé quan es trobi una fórmula efectiva. Ja hi estan treballant. 
- Sobre els entrebancs que els veïns col·loquen a les voreres per poder accedir als garatges, hi 
ha una petició d’un taller de la carretera que ha demanat alguna solució que no sigui res fix 
perquè alguns cotxes depèn de com entren toquen a terra. 
A la resta de la població se n’han fet treure molts d’aquests elements, però s’ha d’anar 
treballant per mirar de treure’ls tots perquè són il·legals. 

El Sr. David Parron creu que al carrer Costa Brava abans no hi eren i ara sí.

El Sr. alcalde respon que quan es va urbanitzar tot el sector del Puig del General, l’encintat de 
la vorera quedava rebaixat i els cotxes tocaven. Hi va haver algú que personalment s’ho va 
canviar i va posar el panot una mica més llarg de manera que pogués entrar.
Però si el cotxe no pot entrar es va pel camí fàcil i és aleshores quan es posen  aquests 
elements, de totes maneres ja es controla i s’hi està a sobre. 

El Sr. Sergi Miquel, en relació a la problemàtica de l’habitatge, diu que en el llistat que es 
disposa  queda definida la situació de cada cas, si és per impagament, per procés d’execució...
S’ha notificat que els que estan en procés d’execució acaben negociant amb la persona que hi 
viu i l’entitat bancària i al final no queda buit.
De tots els habitatges de la llista, s’ha de saber quins són els que estan buits per poder fer-ne 
l’execució forçosa a última instància. 
El dia que es discutia la Moció ja es va dir que la llei no només permet, sinó que obliga, a fer 
aquesta execució, i el que es fa és complir la llei. 
El que prevegi la llei és el que farà l’Ajuntament i ho farà tan ràpid com pugui. 
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El Sr. alcalde afegeix que des de la Diputació i atès que és una problemàtica general que 
tenen tots els ajuntaments, s’està treballant per fer un conveni amb Ofideute, el col·legi 
d’advocats i Habitatge de la Generalitat per intermediar. 
La Diputació s’ha posat a disposició dels ajuntaments per quan s’hagi d’anar a negociar amb 
els bancs.
A Llagostera hi ha el cas de dues cases ocupades i una d’aquestes famílies ja s’ha posat en 
contacte amb Servihabitat per obtenir un lloguer social; amb el tema del servei d’aigua ja 
s’arribarà a un acord. 

El Sr. Sergi Miquel en relació amb Can Darder diu que és una finca amb diferents 
construccions regularitzades i amb llicència per fer el que estan fent, excepte una. 
Però perquè hi hagi una construcció pendent de regularitzar no vol pas dir que no  es pugui 
celebrar una calçotada o el que convingui  a la resta.
En aquest sentit, el dia 2 d’abril acaba el termini per presentar la documentació, arrel del 
requeriment que se li va fer per la festa celebrada.
Però cal tenir clar que no tot el que es fa a Can Darder és il·legal. 
Pel que fa als suggeriments que arriben telemàticament a l’Ajuntament, s’està buscant la 
fórmula, encara que la plataforma és molt limitada i no es pot modificar,  perquè els usuaris que 
ho facin servir no rebin només la resposta automàtica. 
Posa l’exemple que si algú es queixa que un fanal no funciona es fa arreglar i no rep cap més 
resposta que no sigui l’automàtica, atès que com ha dit abans la plataforma és així i no es pot 
tocar.
De totes maneres s’està mirant de que quedi més clar per no generar confusions de cap tipus.

La Sra. Montserrat Vilà, en relació a la Moció de la pobresa energètica, diu que com a 
ajuntament no s’han enviat les cartes perquè va parlar amb el Consell Comarcal i ells han 
tramès cartes a totes les companyies que donen els serveis d’aigua, llum i gas.
A nivell municipal, pregunta que si es vol, es pot fer, però considera que havent-ho fet el 
Consell Comarcal, i tenint en compte que l’Ajuntament forma part del Consorci de Benestar 
Social, considerava que en tramitar-se des d’ un ens més gros podia fer més força.
Afegeix que de talls de subministrament no n’hi ha hagut cap perquè les treves que es 
demanen fan efecte, la prova és que ajudes no se n’han donat.
Ara les companyies estan més conscienciades del moment que estan vivint les famílies i no fan 
els talls com feien fa uns mesos. 

El Sr. alcalde comenta que pel que fa a la caldera de biomassa,  es treballa de cares a la 
propera subvenció que pugui sortir.

El Sr. Josep Aliu en relació amb el Casino, diu que fa un parell d’anys l’Amadeu Rovira va fer 
un projecte que es va enviar als Bombers. No fa gaire varen venir a fer-hi una visita i varen 
comunicar el que no trobaven correcte.
Fa uns quinze dies amb l’arquitecte municipal, en Ferran Sancho, enginyer i l’Amadeu Rovira 
varen anar al Casino per comprovar tot el que faltava per fer. 
Al teatre hi falten coses, però no són coses grosses.
Es va comprovar el sostre, que és de fusta i està reforçat amb ferro. Se’l va mirar una empresa  
que es dedica a ignifugar i no hi va posar gaires impediments per fer-ho. Si es fa ja complirà la 
normativa. 
També s’ha de fer una sortida d’emergència que doni al cafè i s’han de canviar unes portes. 
Aquest any ja hi ha els diners per fer-ho, però l’arquitecte s’ho ha de mirar bé perquè 
compleixin la normativa.
També cal que unes portes existents, de la  part de dins, siguin RF, i el teló ha de ser tallafocs, 
cosa que val molts de diners.
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Aquest any la sortida d’emergència es farà.

El Sr. Antoni Navarro diu que el problema és que hi ha un informe desfavorable a fer-hi tota 
mena d’activitats. Tal com varen comentar l’altre dia, ja són conscients que tot no es pot fer, 
però almenys no carregar d’activitats un espai que si fos un particular es denegaria.

El Sr. alcalde i el Sr. Josep Aliu remarquen que la voluntat de fer-ho hi és, però que manquen 
diners.  

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


