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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2016/12
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 
Data: 21 DE DESEMBRE DE 2016
Horari: de 21:00 fins a 23:36
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, que s’hi incorpora en el moment que es dirà
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU
Sr. Antoni Navarro i Robledo, regidor d’ERC-AM
Sr. Alexandre Puig i Mayol, regidor d’ERC-AM
Sr. Joaquim Castelló i Boadas, regidor d’ERC-AM
Sr. David Parron Ojeda, regidor d’ALL-E
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació.

QUÒRUM I ORDRE DEL DIA

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

ORDRE DEL DIA

1. Actes pendents d’aprovar 
1.1. PLE2016/11 ordinària 30/11/2016

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2016/1755   Aprovar el pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 2017.- 
Exp. núm. 2016/1681 
2.1.2. PRP2016/1621   Aprovar el Pla Local de Joventut 2016-2019. Exp. núm. 2016/1536 
2.1.3. PRP2016/1776   Acceptar les renúncies del regidor Sr. Sergi Miquel Valentí i de la 
candidata següent de la llista, Sra. Olga González Gómez, i sol·licitar a la Junta Electoral 
Central la credencial del següent candidat,Sr. Robert Montiel Molina.- Exp. núm. 2015/864 

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

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Sr. alcalde.- Comencem el Ple de pressupostos. Excuso el company Sergi, que s’hi 
incorporarà més tard. A la Comissió informativa vàrem pactar que hi haurà un primer torn de 30 
minuts per a l’equip de govern i 15 minuts per als grups de l’oposició; un segon torn de 20 i 10 
minuts respectivament i un tancament de 5 minuts per a l’equip de govern.  Jo avisaré un minut 
abans que acabi el temps.

1. Actes pendents d’aprovar.

1.1. PLE2016/11 ordinària 30/11/2016
S’aprova per unanimitat.

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1755   Aprovar el pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 
2017.- Exp. núm. 2016/1681    

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

“Atès que, d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 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), el Pressupost de l’Ajuntament de Llagostera conté la previsió de l’estat 
d’ingressos i de despeses de l’exercici 2017.

Atès que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost és la prevista a l’article 168.1 del 
TRLHL, que estableix el contingut dels pressupostos dels ens locals.

Atès que l’expedient inclou les Bases d’execució del Pressupost, que han d’acompanyar el 
Pressupost General, de conformitat amb l’article 165.1 del TRLHL, essent el seu contingut 
l’establert al Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol 
VI de la Llei 39/88 en matèria de Pressupostos.

Atès que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del Pressupost, segons 
allò que disposen els articles 22.2.e) i i) i 47.1 la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local.

Vist l’Informe d’Intervenció, de data 7 de desembre de 2016, relatiu als equilibris bàsics del 
pressupost.

Vist l’informe de secretaria, de data 7 de desembre de 2016, sobre el procediment a seguir per 
a l'aprovació del pressupost, donant compliment a allò que disposa l’article 168.4 del TRLHL.

Per tot això,

S’acorda:
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Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Llagostera per a l’any 
2017 amb els següents estats d’ingressos i despeses:

Pressupost propi de la Corporació

INGRESSOS DESPESES
CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT

1 Impostos directes 3.176.000,00 1 Despeses de personal 2.889.233,00
2 Impostos indirectes 72.000,00 2 Despeses béns corrents 

i serveis
3.022.372,00

3 Taxes i altres impostos 2.014.588,00 3 Despeses financeres 27.000,00
4 Transferències corrents 2.327.237,00 4 Transferències corrents 696.506,00
5 Ingressos patrimonials 195.650,00 5 Fons de contingència 26.650,00
6 Alienació inversions 0,00 6 Inversions reals 2.699.464,00
7 Transferències capital 1.165.750,00 7 Transferències capital 0,00
8 Actius financers 0,00 8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 750.000,00 9 Passius financers 340.000,00

TOTAL INGRESSOS 9.701.225,00  TOTAL DESPESES 9.701.225,00

Pressupost del Patronat Municipal de la Residència Josep Baulida

INGRESSOS DESPESES
CAPITOL CONCEPTE RESIDÈNCIA CAPITOL CONCEPTE RESIDÈNCIA

1 Impostos directes 0,00 1 Despeses de personal 979.500,00
2 Impostos indirectes 0,00 2 Despeses béns corrents 

i serveis
273.300,00

3 Taxes i altres impostos 657.755,00 3 Despeses financeres 1.500,00
4 Transferències corrents 605.000,00 4 Transferències corrents 0,00
5 Ingressos patrimonials 1.745,00 5 Fons de contingència 7.200,00
6 Alienació inversions 0,00 6 Inversions reals 0,00
7 Transferències capital 0,00 7 Transferències capital 0,00
8 Actius financers 0,00 8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00 9 Passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 1.261.500,00  TOTAL DESPESES 1.261.500,00

Pressupost del Patronat Municipal d’Esports

INGRESSOS DESPESES
CAPITOL CONCEPTE ESPORTS CAPITOL CONCEPTE ESPORTS

1 Impostos directes 0,00 1 Despeses de personal 112.800,00
2 Impostos indirectes 0,00 2 Despeses béns corrents 

i serveis
75.400,00

3 Taxes i altres impostos 107.600,00 3 Despeses financeres 700,00
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4 Transferències corrents 185.000,00 4 Transferències corrents 108.750,00
5 Ingressos patrimonials 6.050,00 5 Fons de contingència 1.000,00
6 Alienació inversions 0,00 6 Inversions reals 0,00
7 Transferències capital 0,00 7 Transferències capital 0,00
8 Actius financers 0,00 8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00 9 Passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 298.650,00 TOTAL DESPESES 298.650,00

PRESSUPOST CONSOLIDAT
INGRESSOS

C A P IT OL CONCEPTE AJUNTAMENT RESIDÈNCIA ESPORTS CONSOLIDACIÓ TOTAL
1 Impostos directes 3.176.000,00 0,00 0,00 0,00 3.176.000,00
2 Imposots indirectes 72.000,00 0,00 0.00 0,00 72.000,00
3 Taxes i altres impostos 1.292.150,00 657.755,00 107.600,00 0,00 2.057.505,00
4 Transferències corrents 2.327.237,00 602.000,00 185.000,00 227.000,00 2.887.237,00
5 Ingressos patrimonials 195.650,00 1.745,00 6.050,00 0,00 203.445,00

ingressos corrents 7.063.037,00 1.261.500,00 298.650,00 227.000,00 8.396.187,00
Contribucions especials 722.438,00 722.438,00

6 Alienació inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferències capital 1.165.750,00 0,00 0,00 0,00 1.165.750,00
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Passius financers 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

TOTAL INGRESSOS 2017 9.701.225,00 1.261.500,00 298.650,00 227.000,00 11.034.375,00

DESPESES

C A P IT OL CONCEPTE AJUNTAMENT RESIDÈNCIA ESPORTS CONSOLIDACIÓ TOTAL
1 Despeses de personal 2.889.233,00 979.500,00 112.800,00 0,00 3.981.533,00
2 Despeses béns corrents i 

serveis
3.022.372,00 273.300,00 75.400,00 0,00 3.371.072,00

3 Despeses financeres 27.000,00 1.500,00 700,00 0,00 29.200,00
4 Transferències corrents 696.506,00 0,00 108.750,00 227.000,00 578.256,00
5 Fons de contingencia 26.650,00 7.200,00 1.000,00 34.850,00

despeses corrents 6.661.761,00 1.261.500,00 298.650,00 227.000,00 7.994.911,00
6 Inversions reals 2.699.464,00 0,00 0,00 0,00 2.699.464,00
7 Transferències capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Passius financers 340.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00

TOTAL DESPESES 2017 9.701.225,00 1.261.500,00 298.650,00 227.000,00 11.034.375,00

Segon.- Aprovar les Bases d’execució que acompanyen el Pressupost, segons la redacció 
donada.

Tercer.- Aprovar la plantilla de Personal de l’Ajuntament i dels seus dos Organismes 
Autònoms, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i 
publicar-la al BOP i al DOGC segons els quadres següents:

a. PLANTILLA  AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 
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A. PERSONAL FUNCIONARI

Denominació Grup Nivell Places Vacants Observacions
FUNCIONARIS D'HABILITACIÓ ESTATAL
Secretaria A1 28 1
Intervenció A1 22 1 1 Nomenament 

accidental
Tresorer A1 22 1 1
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
TAG A1 22 1 1 interí

Subescala administrativa C1 16 5
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ  ESPECIAL
Subescala tècnica
Arquitecte superior A1 24 1 1
Tècnic ambiental A2 18 1 1
Classe: POLICIA LOCAL
         Sergent C1 14 1
         Caporal C2 14 1
         Agent C2 12 15 6 6 ocupades 

interinament
totals 28 11

B. PERSONAL LABORAL

D'ACTIVITAT CONTINUADA
Denominació Grup Nivell Places Vacants Observacions
Tècnics superiors A1 22 3
Tècnics mitjans A2 18 7 2
Tècnics auxiliars biblioteca C1 14 2
Tècnics espec. llar d’infants C1 14 7
Inspectora d’obres C1 14 1
Administratius C1 14 4
Auxiliars administratius C2 12 4 1 1 plaça reserva minusvàlid 

Subalterns E 10 3
Encarregats i personal qualificat C2 12 3 2 places dedicació 50%

Personal d’oficis no qualificat E 12 9 4 1 plaça reserva minusvàlid –
4 ocupades interinament

totals 43 7

D’ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA 
Tècnica medi ambient C1 14 1 Obra o servei

Peó neteja viària E 12 1 Obra o servei

Tècnics espec. llar infants C1 14 6 Curs escolar

Personal adscrit a Pla de Barris
Coordinadora i tècnica promoció A2 20 1 Obra o servei
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econòmica
Aux. Administrativa C2 12 1 Obra o servei

Educadora ambiental C2 12 1 Obra o servei

Tècnica polítiques migratòries A2 18 1 Obra o servei

totals 12

b. PLANTILLA  DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 

PERSONAL LABORAL
D’ACTIVITAT CONTINUADA
Denominació Grup Nivell Places Vacants Observacions
Monitors esportius C1 14 1
Conserges E 10 2 1
Netejadora E 10 1 1 Temps parcial

totals 4 2
D’ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA
Conserge festius E 10 1 Caps de setmana

c. PLANTILLA  DEL PATRONAT MUNICIPAL RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA 

PERSONAL LABORAL – d’activitat continuada
Denominació Grup Nivell Places Vacants interins Observacions
Direcció       
directora C1 16 1 1  promoció  interna
directora C2 16 1   a extingir
administrativa C1 14 1   temps parcial – 20 h/setm.
ordenança E 10 1    
Tècnics especialistes       
fisioterapeuta A2 18 1  1 1  
infermer/a A2 18 2 2 2  
terapeuta ocupacional A2 18 1 1  1  temps parcial – 12 h/setm.
treballador social A2 18 1 1 1  
educador/a social A2 18 1 1            1  temps parcial – 10 h/setm.
Cuineres       
cuineres E 12 4    
Tècnics  atenció 
sociosanitària(TAS)       
TAS C2 12 17 4 4  
TAS servei nocturn C2 12 4    
Personal de neteja       
bugadera E 12 2 1 1  
netejadores E 10 3    
totals 39
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D'activitat temporal o durada determinada

TAS C2 12 2
Netejadores E 10 2

Quart.- Aprovar la relació de llocs de treball que figura a l’expedient administratiu i publicar-la al 
BOP i al DOGC.

Cinquè.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant 
el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
Sisè.- Fer constar que l’aprovació inicial del Pressupost general es considerarà definitiva si no 
es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en 
l’exercici al qual es refereix. 

Setè.- Trametre còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a través del 
Departament de Governació i Administracions Públiques.”

Es produeixen les següents intervencions:

Sr. Ramon Soler.- El pressupost consolidat que presentem és d’11 milions d’euros (9.701.225 
de l’Ajuntament, 1.261.500 del Patronat de la Residència Josep Baulida i 298.650 del Patronat 
d’Esports). Explicaré bàsicament el de l’Ajuntament perquè els altres dos ja han estat debatuts 
en els òrgans de govern respectius. El pressupost de l’Ajuntament augmenta en 2 milions 
respecte a l’any passat, un 27 % d’increment, en gran part en concepte d’inversions ja que 
només un 4% és increment de pressupost ordinari. Malgrat la gran previsió d’inversions, no 
totes se centren en el Pla de Barris, sinó que no s’obliden les inversions en la resta del poble. 
L’Àrea que s’incrementa més és la de Pla de Barris, que representa un 15,31 % del pressupost. 
Però destaco que és un pressupost pensat en les persones, és el més social de la història de 
Llagostera perquè hi ha moltes àrees que hi dediquen recursos (Promoció Econòmica, 
Joventut, Educació, Serveis Socials i Pla de Barris). És tan important donar ajuda a qui ho 
necessita de forma immediata com capacitar la gent perquè pugui espavilar-se per si mateixa, 
aquesta ha estat sempre la nostra filosofia.  El total de les dites àrees suma un pressupost 
incrementat en un 17 % més que el 2016. Si no considerem el Pla de Barris, la despesa en 
atenció a les persones del pressupost 2017 és de 968.870 euros, la principal despesa del 
pressupost després de l’estructura pròpia de l’Ajuntament. 

El Pla de Barris s’acabava el 2013, es va fer una pròrroga fins al 2015 i la Generalitat va donar 
l’opció de prorrogar-lo fins al 2019. Això ha comportat que l’Ajuntament anés fent modificacions 
a la planificació del Pla, sempre prioritzant les persones davant de les inversions. Tant és així 
que hem deixat d’executar part de les inversions per suplementar les despeses dels serveis a 
la gent. El juliol de 2016 la Generalitat ens notifica una resolució per la qual el Pla de Barris de 
Llagostera s’acabarà a finals de 2017. Hi presentem recurs i argumentem que no té cap lògica 
que la Generalitat, que no ha estat pagant la subvenció durant 5 anys, ara ens demani que en 1 
any executem el que no hem fet, i que no hem fet perquè la Generalitat no ha pagat la seva 
part. Haver d’executar el Pla de Barris el 2017 ens porta a un pressupost que fa un esforç 
important per executar el Pla de Barris, però no tot, només 1.412.000 euros d’inversions, 
perquè sabem oficiosament que ens estimaran en part el recurs que l’Ajuntament va presentar 
a la Resolució esmentada i ens concediran mig o un any més de pròrroga. 
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Les inversions previstes són majoritàriament destinades a obres previstes en el Pla de Barris, 
poc menys de la meitat, però també d’altres àmbits, com ara la urbanització del carrer Indústria, 
la del SUD10, ampliació de la deixalleria, dinamització turística i comercial i millores en 
infraestructures diverses. 

Per poder equilibrar el pressupost farem una operació de crèdit de 750.000 euros, que ens 
permetrà fer les inversions i no perdre la subvenció del Pla de Barris, que només en inversions 
és de 930.000 euros, el 75% del cost. Com que l’Ajuntament hi ha de posar el 25%, hem estat 
5 anys sense cobrar res de la subvenció de la Generalitat i no cobrarem fins que hàgim pagat 
les obres, hi ha un efecte financer que hem de tenir molt present. Serà, però, una inversió més 
que rendible amb el retorn de futur que tindrà per a tot Llagostera, ja que l’abast del Pla de 
Barris en el nostre municipi va més enllà d’un barri concret i té capil·laritat en tot el poble, fins i 
tot en un carrer com el de Sant Feliu, una de les entrades principals al poble. 

L’operació de crèdit de 750.000 euros no afecta la ràtio d’endeutament de l’Ajuntament, que 
està en un 29 %, quan la llei posa un límit del 110 %. Això és fruit de la gestió feta durant anys 
per equips de governs diversos colors polítics que han vetllat perquè la situació financera de 
l’Ajuntament no fos crítica. Per tant, podem fer aquesta operació de crèdit i executar les 
inversions el 2017, tot i que hi ha la possibilitat que la Generalitat ens concedeixi un escreix de 
mig any 2018 de pròrroga, 

Sr. David Parron.- En primer lloc, igual que l’any passat, fem una crítica al desenvolupament 
del procés participatiu, al qual es destina la mateixa quantitat que l’any passat, 40.000 euros, 
un 0,4 % del pressupost de l’Ajuntament, quan nosaltres pensem que un percentatge raonable 
seria el 5 %. A la reunió oberta a la ciutadania del 26 de novembre hi varen assistir 7 persones, 
en anys anteriors n’hi havia hagut més. És cert que s’han fet reunions sectorials, però cal 
millorar-ho: cal començar abans les reunions i implicar-hi entitats, barris i més gent. No val 
l’excusa que a la gent li costa moure’s, s’ha de fer un esforç per millorar i augmentar la 
participació. 

De les propostes que s’han de valorar el gener, en qüestionaré algunes: 
- Condicionar la vorera del carreró entre el carrer Ramal i el Panedes. Com que ja està 

previst en el SUD11, si es fa aquesta actuació no s’executarà el SUD11? S’ha tingut en 
compte que per fer aquesta obra s’ha de passar per terrenys que no són municipals?

- Fer accessible el caminet entre el carrer Almogàvers i l’avinguda del Canigó. Com que 
ja està previst en el PMU2, si es fa aquesta actuació no es tirarà endavant el PMU2?

Finalment, s’ha inclòs en les propostes un projecte de l’escola Puig de les Cadiretes sobre ús 
de robots. Aquest projecte afecta només una de les escoles, la qual cosa vulnera les bases que 
regeixen la presentació de propostes, que han de ser d’interès públic, que ho és per a un 
sector, però també han e tenir visió de poble. Les bases també exclouen les propostes de 
donar subvencions o ajuts a entitats. Per tant, considerem que no s’havia d’haver admès 
aquesta proposta en el procés de selecció. 

El pressupost presentat és un 27 % superior a l’any passat, preveu  un crèdit de 750.000 euros 
i diverses inversions, entre elles la urbanització del carrer Indústria, que ja venia de l’any passat 
i jo no l’inclouria entre les noves inversions. 

Continuem pensant que l’atenció social és insuficient, sobretot comparant-ho amb altres 
capítols del pressupost. No sé quines partides agafa el regidor per calcular la despesa en 
atenció a les persones, per tant és difícil discutir-ho i això és un handicap per a l’oposició. 
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Cal millorar la política en habitatge. És cert que s’inverteixen 5.000 euros en un lloguer a 
Adigsa d’un pis per a ús social, però per altra banda es rebaixa l’aportació a l’Oficina 
d’habitatge. Si es compara amb els 40.000 euros per a plafons informatius o els 35.000 en 
grades cobertes al camp de futbol, és clar que no són els pressupostos que jo aprovaria.

Es creen noves places de funcionariat, una plaça de tresorer, una d’arquitecte, una de tècnica 
de Medi Ambient, s’amortitza una plaça d’administratiu del Patronat d’Esports, que passa a 
l’Ajuntament, i ens alegrem que s’augmenti la plantilla de la Residència. 

Hauria sigut bo que en la partida d’ingressos de Pla de Barris hi hagués previstos 517.000 
euros, la totalitat del deute que té la Generalitat amb l’Ajuntament, no només 183.000 euros, ja 
que hem de suposar que durant l’any que ens donen per acabar el Pla ens paguin almenys el 
deute que ja tenim justificat.

Malauradament la Generalitat tampoc compleix la seva responsabilitat de pagar els 105.000 
euros previstos d’ingressos per a les llars d’infants, i en el seu lloc els paga la Diputació, amb la 
qual cosa pot dedicar menys diner a d’altres recursos propis de la Diputació.

Hi ha un daltabaix en la partida d’ingressos per infraccions urbanístiques, que bàsicament es 
concreten per una baixada de les sancions per la falta de neteja de  parcel·les: es passa de  
15.000 euros el 2016 a 2.000 el 2017. Som molt optimistes o es deu a què es vam haver  
d’anul·lar desenes de sancions de 2016 perquè els expedients es varen tramitar erròniament, 
com ja va passar amb sancions de trànsit i d’altres? 

Pel que fa a despeses del Capítol I (Alcaldia, Serveis Generals i Règim Intern), hi ha un 
increment de 270.000 euros, per exemple les retribucions de la Policia augmenten un 8 %, tot i 
que en la memòria es diu que no hi ha increment de despesa en personal laboral. Es crea una 
plaça de tècnic de Medi Ambient i no entenc per què es contemplen triennis si és una plaça 
nova. Ens felicitem que hagi caigut el sistema interactiu d’alcaldes, que l’any passat vàrem 
criticar. 

Pel que fa a Urbanisme, continua apareixent el rènting del vehicle elèctric, que s’arrossega des 
del 2015, està bé no defallir i començar a donar exemple. S’ha incorporat per sort la 
urbanització del SUD10. Queda pendent un tema cabdal, la rotonda de Casablanca. Nosaltres 
també proposaríem condicionar la zona verda entre els carrers Maiena i Gregal. 

Pel que fa a Cultura i Festes, hi ha previst el lloguer d’un magatzem per 12.000 euros i 
considerem que estem pagant massa en conjunt en concepte de lloguers. O podríem fer una 
nau pròpia o buscar un lloguer més barat a la zona industrial.

Sr. Antoni Navarro.- És cert que el Pla de Barris modifica substancialment aquest pressupost, 
però hem d’anar pensant en el després del Pla de Barris, que és en el que jo em centraré. Hi 
ha increment de pressupost per Pla de Barris, però també per les quotes urbanístiques del 
SUD10, que ja estaven compromeses i que no tenen gaire incidència. 

Estem en una situació econòmica que comença a donar més avantatge econòmic a 
l’Ajuntament, els ingressos d’IBI de rústica augmenten un 20 %; hi ha més ingressos per 
impostos directes,  tot i que en la memòria explicativa digui que n’hi ha menys. En aquest 
context de petita bonança econòmica, hi ha una partida de l’ICIO incrementada, que crec que 
es quedarà curta. 
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Fa gràcia que tots els pressupostos, els del PP a Madrid, els de la Generalitat..., i els nostres 
també, siguin els més socials. 

Hauríem de ser més curosos i evitar haver d’anul·lar sancions: no només passem de 15.000 
euros previstos el 2016 a 2.000, sinó que hem hagut de retornar per defecte de forma 3.906 
euros cobrats l’any 2015. També hi havia defecte de forma en la gestió de residus, altres 
problemes de disciplina urbanística també s’han hagut de retornar. 

Demanem de nou que ens adherim a la compra centralitzada de gasoil del Consell Comarcal 
per l’estalvi que significa. També hem d’intentar obtenir el màxim de subvenció possible, com 
per exemple en aquella de camins que vàrem comentar. 

Pel que fa a l’augment del 10 % de despeses de personal, producte de la correcta visió del 
secretari respecte a la necessitat de funcionaritzar determinats llocs, ens portarà a posteriors 
modificacions de llocs de treball i consegüent augment de despeses. Això a la llarga disminuirà 
el marge que tenim per fer inversions. Respecte a la plaça de Medi Ambient, sobta que hi hagi 
triennis previstos si s’ha de cobrir per concurs obert. Quedi dit que la persona que ocupa ara 
aquest lloc, tal com hem dit públicament i diverses vegades, és molt bona i no la qüestionem. 
També hi ha un increment d’un 11 % de retribucions a òrgans de govern.

Voldria saber a què obeeix un augment del 60 % en despeses jurídiques.

Hi ha més despesa de personal temporal que fix en la llar d’infants, tendència que s’hauria de 
canviar.

No estem d’acord en l’eliminació de la plaça d’administratiu al Pavelló d’Esports. Aquesta 
eliminació no s’ha portat a debat a la Junta de Patronat i a més s’elimina una plaça, es diu que 
per qüestió d’eficiència, duta a terme fins ara per una persona a la qual s’ha fet un 
reconeixement especial per la feina que feia, tan valorada per tothom. 

Voldria saber per què han desaparegut les despeses de quotes de Font Bona.

Han baixat les subvencions a entitats, en alguns casos per no haver justificat la subvenció de 
2016. Això demostra que cal una persona de l’Ajuntament que les ajudi a fer la feina 
burocràtica, tal com nosaltres havíem demanat en una moció.

Per què augmenta un 30 % l’aportació a l’Escola de Música del Casino, quan la part d’esports 
disminueix?

Per què baixa el conveni amb la Unió de Botiguers, que fa una bona feina? 

Festivalera té 4.000 euros de subvenció, no està proporcionada amb la que tenen per exemple 
la Unió de Botiguers o Càritas. O s’apugen aquestes o el que donem a Festivalera és excessiu.

Hi ha una despesa prevista d’11.000 euros per a un conveni amb el futbol de Caldes. No hi ha 
cap altra opció? 

Ens sobta que s’hagi eliminat la subvenció a la cooperativa d’inserció laboral.

Per què s’ha anul·lat la despesa en cooperació? 

El Sr. Ramon Soler inicia la rèplica: 
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Si haguéssim de destinar un 5 % del pressupost a propostes participatives, representarien 
485.000 euros, que no hi destina ni Girona. No sé d’on es poden treure tants diners per posar a 
debat, hem de ser seriosos. Pel que fa al mètode, és una eina de debat que complementa la 
gestió, però no pot suplir l’obligació de l’equip de govern d’executar el programa electoral votat 
majoritàriament. El procés es va comunicar casa per casa, es va donar un mes per presentar 
propostes concretes i definides, i és obert a tothom. Aquest any s’han afinat les bases perquè 
no hi hagués cap entitat que demanés subvencions per a si mateixa, però aquest any s’ha 
estimat una proposta feta pel Puig de les Cadiretes, igual que l’any passat se’n va estimar una 
de feta per la Unió de Botiguers. D’altra banda, totes les escoles poden estar tranquil·les 
perquè aquest pressupost preveu línies d’ajudes a projectes educatius, per a material, etc. 

Cada any he explicat les partides d’atenció a les persones, repeteixo que són les de Promoció 
Econòmica, Joventut, Educació, Serveis Socials i Pla de Barris. 

Sempre es podrà millorar la política d’habitatge, però el pressupost és limitat, i més del 90 % ve 
donat per despeses obligatòries en sous, en infraestructures, en manteniment i en serveis. El 
marge de maniobra que ens queda és de 400.000 euros. Precisament aquest pressupost obre 
una línia de rehabilitació d’habitatges, 10.000 euros a Pla de Barris, però amb voluntat 
d’increment el 2018. 

S’incrementa el Capítol I en un 10 %, però una part d’aquest percentatge simplement és un 
traspàs del Capítol II a l’I perquè l’arquitecte ara estarà en plantilla i abans era extern. Alguns 
increments vénen donats per conveni i d’altres són per un canvi de criteri de Secretaria en el 
sentit d’ajustar el lloc de treball a les funcions que fa, i si aquest lloc de treball comporta fer 
informes o proposar sancions, aquest lloc de treball ha de tenir l’adequació corresponent en la 
plantilla. Això està relacionat precisament amb les sancions que hem hagut d’anul·lar, que són 
sancions de Xaloc, a qui ja ens hem queixat.

Respecte als triennis, pot ser un error o que es preveuen figures que no arribaran mai, com ara 
interventor, tresorer, que hem de pressupostar obligatòriament. Les places noves 
pressupostades es cobriran per concurs, no tenen adjudicat cap nom ni cognom. Pel que fa a la 
valoració de la feina que feia en Quim Carbó, tots hi estem d’acord, però ho suplirem de 
manera que hi haurà una persona dues tardes al pavelló per donar el servei que calgui i ja es 
veurà les necessitats que hi ha. L’única diferència és que passa de la plantilla del Patronat 
d’Esports a Serveis Generals de l’Ajuntament per un tema d’eficiència, en definitiva el 
pressupost del Patronat es nodreix de l’aportació de l’Ajuntament.

Les despeses per quotes de Font Bona s’incorporaran al 2017 amb els romanents del 2016.

L’IBI de rústica es rebaixa en un 2 %, però s’incrementa la previsió d’ingressos en un 10 % 
perquè la revisió cadastral ha aflorat elements nous. Igual que en urbana, es premia qui fa els 
deures, però la recaptació augmenta perquè hi ha més declaracions. He estat molt prudent 
amb l’ICIO, m’alegraré que recaptem més i que tingui raó el Sr. Navarro, però la previsió ja està 
doblada respecte a l’any passat. 

Hem pressupostat els ingressos per a inversions de Pla de Barris, les despeses no totes, ens 
guardem  un marge de maniobra ja que ens hauríem d’endeutar més, per poder tenir dret a 
aquest finançament hi hauríem de posar el 25 % que ens toca. Ja ho vàrem fer l’any passat i no 
hi haurà cap problema per fer una futura modificació de crèdit reconeixent més ingressos i més 
despeses, però val més posar-hi només el que és segur que executarem.
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No hi ha cap canvi en el conveni amb la Unió de Botiguers, és la mateixa quantitat que l’any 
passat, el que passa és que la partida de 2016 tenia un crèdit superior a l‘import del conveni.

Vull destacar alguns altres aspectes:

Destinem 1.213.000 euros a polítiques directes d’atenció a les persones, que tant de bo no hi 
fossin, perquè voldria dir que no són necessaris. I atenció a les persones en sentit ampli, no 
només assistencial, sinó de foment de les capacitats, de formació, d’inserció laboral... 

El nou contracte d’escombraries preveu una campanya de sensibilització per millorar la 
recollida selectiva i reduir costos.

Ja ens agradaria tenir un magatzem propi nou, però de moment la gestió d’espais mitjançant 
lloguer ens evita un major endeutament. Per exemple aquest any s’acaba el lloguer del Casal, 
si haguéssim fet una inversió determinada, l’hauríem de continuar mantenint. 

El mes de gener s’acaba el termini per presentar propostes al procés participatiu, se’n farà una 
valoració tècnica i després la gent votarà. 

És important tenir un habitatge llogat a punt per a emergències, és un recurs de què 
disposarem, però l’Ajuntament tampoc s’ha d’ocupar de tenir molts pisos a punt per si hi ha 
urgències, hem d’explorar alternatives, s’està fent un estudi i veurem les conclusions. També 
s’obre una línia d’ajudes a la rehabilitació.

Encara que sembla que el panell informatiu produeix al·lèrgia, s’està treballant en senyalització, 
en foment del comerç, rutes del megalitisme, rutes connectades en xarxa amb altres 
comarques, i esperem que l’any que ve tinguem feta la connexió amb l’avinguda del Canigó.

Sr. David Parron.- És cert que el pressupost d’Acció Social ha pujat, però és perquè s’hi ha 
incorporat la gestió del cementiri; si no, només augmentaria 6.000 euros respecte a l’any 
passat; les atencions benèfiques baixen un 10 % justament quan acaba de sortir al diari que 
tenim el PIB més baix de la comarca (14.500€ per persona i any amb dades del 2014).  De 
veritat tenim els pressupostos més socials de la història de Llagostera? No, perquè tenir un pis 
llogat és un avanç, però no només hem de tenir un parc d’habitatges socials per a 
emergències, sinó que hem de facilitar l’emancipació al jovent, per a desnonats, etc. Aquestes 
situacions són les que expliquen que cada vegada hi hagi més habitatges ocupats i la realitat 
és que el pressupost queda bastant curt davant la realitat que tenim.

Demano que es contesti a en Toni sobre un tema en el qual nosaltres estem totalment en 
contra: gastar 11.000 euros en un conveni amb el futbol de Caldes, suposo que perquè els 
nens de la U E Llagostera vagin a jugar a Caldes. L’Ajuntament no hauria d’acceptar que la U E 
li traslladés un problema de la U E, ja que les nostres instal·lacions són suficients per als nens 
de Llagostera. A més aquest tema no s’ha discutit al Patronat, com tampoc les prioritats 
d’inversions en esports, una de les quals dubto que sigui posar grades cobertes al camp de 
futbol. També voldria saber si ja s’ha instal·lat la nova caldera en els vestidors de pàdel per 
destriar la despesa de la dels vestidors de futbol; també s’hauria de posar un comptador 
d’aigua separat per poder diferenciar el consum d’una activitat pública d’una de privada. 

Estic d’acord que les atencions a les persones no és només atenció social, però una de les 
partides més interessants era la promoció exterior per captar riquesa i genera treball. Potser se 
n’han fet, però el resultat és pràcticament 0. Està bé fer Reaprèn, formació, emprenedoria... 
però no n’hi ha prou per crear ocupació. Necessitem captar empreses per a un polígon 
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industrial que tenim a mig gas. Teníem 579 aturats el 2015, molt lluny del240 de 2007. 
Massificar el calendari de fires i festes està bé però no crea ocupació a Llagostera.

Ara ens toca endeutar-nos i córrer pel Pla de Barris, cosa que també podíem haver fet abans, 
no havíem d’haver esperat aquest any.

En temes de Joventut, d’entrada ja no em casa el que preveu el Pla Local que aprovarem 
seguidament amb el que preveu el pressupost de 2017. I respecte a la subvenció de 4.000€ 
prevista per al Festivalera, és un escàndol, tal com venim repetint els darrers anys, comparats 
amb els 4.000 a Càritas, 5.000 a Creu Roja o 9.000 a Llagostera Ràdio.

(En aquest moment s’incorpora a la sessió el Sr. Sergi Miquel).

I fent la contrarèplica a la intervenció d’en Ramon, de processos participatius n’hi ha de millors i 
de pitjors, però faríem bé de copiar allò bo, com ara Badalona, que gestiona el 45 % del 
pressupost d’inversions de forma participativa. Efectivament el pressupost és limitat per fer 
polítiques d’habitatge, per això s’ha de fer de manera diferent. Per fer front a les inversions de 
Pla de Barris hi ha 183.000 euros provinents de la Generalitat, que s’hauria d’haver 
dimensionat amb tot el deute de la Generalitat en aquest concepte. Respecte als lloguers, no 
critiquem el model, sinó l’import que es paga. En resum, aquest pressupost demostra manca 
d’interès en polítiques d’habitatge social, quedem a la cua en despesa social i demostra poc 
interès en participació ciutadana. Acabo amb una frase del Pla Local de Joventut que 
aprovarem després: Les propostes que es fan des de l’Àrea de Joventut és una borsa 
d’habitatges específica per a joves, ja previst a l’antic Pla, però que no s’ha desenvolupat mai... 
No és una prioritat, però intentarem treballar-hi. Efectivament, les polítiques d’habitatge no són 
una prioritat per a aquest equip de govern.

Sr. Antoni Navarro.- Començaré amb una resposta a en Ramon: nosaltres pensem que el 
panell informatiu està bé, que si era una proposta de la Unió de Botiguers hauria de servir 
perquè ells s’hi anunciessin, però sí que ens produeix al·lèrgia que es posi en un lloc perillós, 
que costi 3.000 euros posar-lo i que ara ens costi 3.000 euros treure’l.

Comentaris a les despeses: Ens agrada que s’hagi retallat en lloguer de llums de Nadal, però 
continuem insistint que s’haurien de mancomunar entre diferents pobles per fer un intercanvi. 
Què és el canvi massiu de llumeneres?  Agrairia resposta sobre el conveni del futbol, sobre les 
despeses jurídiques. Estem d’acord amb l’oficina d’habitatge, ha baixat i no hauria de ser així. 
Estem d’acord amb en David sobre el pressupost participatiu, s’hauria d’avançar i els regidors 
ens haurien d’informar com a regidors perquè, tot i que nosaltres assistim a les reunions, 
considerem que qui ha de tenir-hi el protagonisme és la població. En resum, es preveuen 
moltes inversions, augmenta el deute i la càrrega financera passa del 3,75 al 7,37, i no només 
a causa del Pla de Barris, tot i que és cert que estem molt millor que altres poblacions i, tal com 
ha dit en Ramon, gràcies a equips de govern de tot color polític.

Abans de començar amb les inversions i per no fer crítica sempre, començaré destacant 3 
aspectes positius: 1.-  La subvenció a rehabilitació d’habitatges. 2.- La subvenció a l’agricultura 
ecològica. 3.- El pis d’emergència social. I també està bé que no hi hagi la pantalla interactiva 
d’alcaldes.

Com que segurament no tindrem temps per parlar de tot el pressupost, hi presentarem algunes 
al·legacions posteriorment, però vull destacar la discordança entre els números del pressupost 
de Joventut amb el Pla Local de Joventut que aprovarem avui.
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No hi ha concreció en la memòria d’infraestructures i nosaltres en tenim algunes que 
considerem especialment importants. S’hauria de millorar la seguretat del teatre del Casino 
perquè el juliol de 2015 vàrem rebre una carta amb 22 punts a millorar en seguretat, per això 
són insuficients 9.500 euros de previsió en millores del Casino. Esperem que aquest any sí que 
s’executi la despesa prevista per al punt de càrrega de vehicles elèctrics. Seria bo posar una 
caldera de biomassa. Totalment d’acord amb les grades al camp de futbol. No hem vist res 
sobre l’EDAR de can Prats, està prevista? També des de febrer de 2015 ens demanen solució 
a l’abocament d’aigües blanques i no veiem cap despesa prevista. Respecte a les voreres, 
se’ns va dir que només hi havia hagut un problema i no és cert, només mirant el registre 
d’entrades n’hem trobat sis, per tant, hem de complir la normativa que obliga a tenir un pla 
d’actuació d’accessibilitat específic i que es contempli en el pressupost, tal com nosaltres 
dèiem en aquella moció que vàrem presentar. Em queden altres aspectes, però ja els 
discutirem en les al·legacions.

Sr. Ramon Soler.- Que baixin les atencions directes no és indicatiu de res, perquè tenien sentit 
quan no hi havia res més, però s’han creat beques, Càritas és una ajuda directa i també 
disposa d’un local de l’Ajuntament; nosaltres estem més per ajudar que la gent tingui capacitat 
pròpia que no pas per ajudes assistencials. 

El parc d’habitatge municipal, és millorable però ho estem iniciant, i hem de tenir en compte 
que els ocupes no són de Llagostera, vénen de fora i són professionals en la matèria. És un 
tema que no hem de deixar de petja, però no n’hem de fer demagògia. 

El conveni amb Caldes, és per utilitzar espais perquè tenim una saturació, i si després no 
convé, no es farà servir. 

Respecte a captar empreses, tenim els polígons molt limitats i a més el desocupat de 
Llagostera té un nivell formatiu molt baix, per això hem fet un esforç formatiu important sobretot 
en les persones que tenen dificultats per llegir i escriure l’idioma. 

Badalona té un model de pressupost participatiu molt diferent. Els ciutadans prioritzen les 
inversions que l’Ajuntament proposa, cosa que també podríem fer nosaltres però la capacitat 
d’incidència de la gent en el model de Badalona és inferior a la de Llagostera. Contestant en 
Toni, hem de recordar que els regidors tenim la capacitat d’estar en un plenari fent propostes. 
Els processos participatius precisament s’obren a la ciutadania perquè no tenen el privilegi que 
tenim nosaltres. El dia 7 de desembre se us va fer arribar el pressupost, el dia 14 a la 
Informativa vàreu dir que no havíeu tingut temps de mirar-lo, aquesta també hagués estat una 
manera de participar, és més, hem incorporat propostes vostres, com ara en temes d’habitatge, 
perquè sí que ens hem reunit amb vosaltres amb molt de temps per parlar de les línies 
bàsiques. 

Que la càrrega financera sigui el 7,37 no vol dir res. L’endeutament sí que limita, i el tenim 
quatre vegades per sota del límit que marca la llei. 

En el Pla de Barris, crec que confoneu deute amb ingressos. Una cosa és el que deu la 
Generalitat i l’altra és la previsió d’ingressos del pressupost. Els ingressos són el que la 
Generalitat ens ha dit que pagarà i  estan pressupostats en base a la resolució de la 
Generalitat. L’any passat no els hi vàrem posar perquè no teníem resolució. Aquest any sí que 
la tenim, però hi hem posat tots els ingressos perquè tenim marge de maniobra.

Si no hem avançat més en el punt de càrrega és perquè estàvem a l’espera de rebre 
subvencions per adquirir vehicles elèctrics, que sempre queden exhaurides. 
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Encara tinc l’esperança que tinguem alguna sorpresa amb el panell informatiu, ja veurem com 
acaba el tema.

El lloguer de llums de Nadal està previst com a millora en el nou contracte d’enllumenat, per 
això hi ha aquesta reducció. Passa el mateix amb el canvi de llumeneres.

Les despeses jurídiques responen a 13.219 que es varen pagar al Jutjat número 3 de Girona 
per l’expropiació d’un camí, que figuraven com a extrapressupostàries i ara es regularitzen 
posant-les en aquest pressupost. 

S’incrementen les despeses en cooperació, ja que l’aportació al Fons Català de Cooperació 
passa de 3.000 a 6.000 euros i hi ha 5.000 per a Llagostera Solidària, que ara estan previstes 
com a subvenció i abans estaven a la partida de cooperació.

Com a conclusió, aquest és un pressupost que ha estat complicat de fer perquè no sabíem com 
acabaria el Pla de Barris, que jo defensaré per enèsima vegada perquè ha donat a Llagostera 
l’oportunitat de fer inversions que en aquesta època difícilment haguéssim pogut fer, i alhora 
ens ha ajudat a complementar polítiques per a les persones. Evidentment el dia que s’acabi 
se’ns plantejarà un repte, però ja hem començat a fer coses perquè en aquest pressupost, fora 
de Pla de Barris, ja hi ha 1 M d’euros en polítiques per a les persones. El Pla de Barris 
permetrà fer inversions amb retorn, no només al nucli antic, sinó a la resta del municipi. Per 
acabar, el que vull que la gent entengui és que si aquest pressupost s’incrementa en 2 M 
d’euros és perquè el Pla de Barris finança inversions per 5 M, dels quals 1.412.000 d’euros 
d’inversió només aquest any. Insisteixo que això es fa sense abandonar la resta del poble, amb 
un esforç d’endeutament que en cap cas posa en perill les finances municipals. Estic convençut 
que, un cop executat el pressupost, la gent n’estarà contenta.

Gràcies a tots per cenyir-nos als terminis, cosa que la gent agrairà.

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels regidors de CiU i vot contrari dels 
regidors d’ERC i del regidor d’AxLL).

Sr. alcalde.- Agraeixo el to del debat i donem per aprovat el pressupost de 2017.

2.1.2. PRP2016/1621   Aprovar el Pla Local de Joventut 2016-2019. Exp. núm. 2016/1536    

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

“Atesa la necessitat d’aprovar el Pla Local de Joventut per tal de definir les polítiques que han 
de regir l’Àrea de Joventut els propers quatre anys (2016-2019).

S’acorda:

Primer.-  Aprovar el Pla Local de Joventut 2016-2019 que s’adjunta a l’expedient.”

Es produeixen les següents intervencions:

Sr. Sergi Miquel.- Arriba la presentació del Pla Local quan ja n’heu parlat, me l’heu esbudellat i 
ja no en queda pràcticament res, però intentaré defensar-lo tan bé com sàpiga. El Pla Local 16-
19 defensa els mateixos eixos prioritaris que l’anterior 11-15, el qual es desmarcava una mica 
de la línia que marcava la Generalitat, perquè era un Pla que defensava formació, ocupació i 
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habitatge. En el Pla 16-19 l’atenció domiciliar passa a primer pla per aconseguir l’emancipació 
dels joves. Per aconseguir-ho, la formació i l’ocupació són eixos prioritaris. Com abordem 
aquests dos punts? En primer lloc tenim l’Espai Jove, que l’any 2011 no teníem dotat de 
recursos com el tenim ara, element potenciador i capaç de servir de reclam per als joves, sense 
el qual no es poden entendre les polítiques de joventut. Com a segon eix tenim les mesures 
d’impacte: l’Espai Obert,  on els joves vénen, participen, s’interrelacionen i on  es fa un 
acompanyament, en coordinació amb Serveis Socials, si cal. També Activa el Barri, centrat en 
joves del barri, una comunitat d’immigrants de segona generació que poden necessitar un 
acompanyament que els joves d’altres espais del poble no necessiten. Com a complement, 
Aprendre a emprendre, per donar-li instruments per reprendre el camí de formació o per no 
abandonar-lo: Reaprèn, projecte consolidat, que funciona bé, que hem hagut d’ampliar perquè 
l’aula era limitada, i el Reforça’t, projecte recent per acompanyar els joves que pateixen dèficits 
de formació. 

No creiem que el Pla hagi de contemplar polítiques d’habitatge basades en la construcció d’un 
macrocomplex de pisos perquè tots sabem les limitacions pressupostàries d’aquest 
Ajuntament, no podem prometre que regalarem habitatges als joves, sinó que hem de treballar 
des de baix. Ni jo ni cap dels tècnics que ha treballat en el Pla seria tan il·lús de posar per escrit 
que ens interessa poc la política d’habitatge del poble, sabent que és l’eix central del Pla Local. 
Per tant, algunes frases extretes poden confondre l’objectiu del Pla, que és atacar el problema 
d’arrel i buscar instruments perquè aquesta política no hagi de ser tutelada ni regalada.

Sr. David Parron.- Demano disculpes perquè encara no hem estat capaços de designar ningú 
per al Consell de Joventut i, per tant, no hem pogut participar directament en l’elaboració del 
Pla. En segon lloc, una crítica: quan vàrem tenir una reunió amb el regidor i la tècnica en el 
moment que s’estava enllestint el Pla, se’ns va dir que se’ns passaria per poder-lo estudiar amb 
calma, cosa que no s’ha fet. Malauradament per raons personals no he pogut mirar a fons un 
document tan extens. 

En primer lloc qüestiono si val la pena que el Pla sigui 2016-2019 si l’estem aprovant el 
desembre de 2016. En segon lloc, jo no  hi hagués posat el capítol d’organització municipal 
perquè potser algunes coses canviaran i, a més, hi ha un error: governa CiU, no el PDCAT. 
Banalitats apart, quan es parla de les necessitats d’habitatge, el Pla Local de Joventut 
considera que hi ha 503 pisos buits, quan el Pla Local d’Habitatge en contemplava 341. 
Aquesta diferència de dades posa de manifest que és més important que mai tenir un cens 
d’habitatges buits, tal com hem reclamat moltes vegades, i ja sé que em direu que hi esteu 
treballant, però crec que no es pot deixar de banda. També hi ha alguns errors com ara 
considerar un equipament públic esportiu el polivalent, quan en realitat el gestiona Cultura. Pel 
que fa als equipaments esportius privats, s’hi inclou Llagostera Residencial, que és municipal, i 
el gimnàs va tancar i s’hauria de canviar.  

Ja que es fan plans nous, hagués estat bé emprar un llenguatge no sexista. 

Per acabar, en resposta a la referència que feies al meu comentari sobre el que diu el Pla quan 
parla d’habitatge, jo no estic demanant que es faci un edifici de 40 pisos per a joves, però tenim 
els pisos de la caserna, que caldria reactivar les negociacions per poder-los adquirir, i altres 
coses. Jo només he dit el que diu el Pla, que l’habitatge per a joves no és una qüestió 
prioritària, i malament si no ens hem de creure el que diu el Pla. Precisament per no treure-ho 
de context, he llegit tot el paràgraf. 

El nostre vot serà l’abstenció. 
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Sr. Antoni Navarro.- Començant pel tema de la reunió, en el document diu que s’han fet 
reunions amb regidors i oposició. S’ha fet reunió, si de cas. Estaria bé que tinguéssim més 
oportunitat de participar-hi i no només al final quan ja està pràcticament fet.  

És evident que aquest Pla no pot fer grans edificis, però si que pot treballar en mancances que 
es detecten. Des del punt de vista formal, ja ho hem comentat, no coincideixen les dades del 
pressupost municipal amb les del Pla, per exemple el Pla parla de 18.500 euros del Reaprèn, i 
en el pressupost municipal n’hi ha 20.000. 

A banda de concretar l’organització municipal, que és obligat, també és obligat concretar les 
actuacions, per exemple es parla d’una pista d’skate que no surt en el pressupost del Pla i sí 
que surt en el pressupost de l’Ajuntament. 

Tal com deia en David, hem tingut el Pla a última hora juntament amb el pressupost i no hem 
tingut temps d’estudiar-lo a fons. Però en destacaré alguns aspectes a millorar:

Quan es parla de comunicacions, es parla de l’autobús que va a Girona i a la Costa Brava, i es 
parla del tren. Però creiem que el Pla l’hauria de citar, i des de l’Ajuntament s’hauria de 
treballar, per fer més efectiva la connexió amb Caldes, hi ha joves que van a estudiar a 
Barcelona i aquest servei hauria de millorar.

S’hauria d’incloure la festa de Cap d’Any com a activitat “assegurable”. L’any passat vàrem 
demanar que es recuperés aquesta festa i seria interessant que se n’assegurés la continuïtat. 

És evident que no podem fer un parc d’habitatges a partir de un Pla de Joventut, però a 
nosaltres hi ha una altra frase que també ens ha preocupat: no disposem de dades per grups 
d’edat, les que tenim són de 2011. Per solucionar un problema, el primer és tenir dades.

Per acabar, hauria de millorar la cohesió social, no hi ha interacció entre diferents grups de 
joves en els espais joves. No és culpa de l’Ajuntament ni és una crítica als tècnics, és una 
mancança que hem de mirar de solucionar i posar-hi els recursos necessaris 

Sr. Sergi Miquel.- Com a criteri general que em servirà per explicar moltes de les coses que 
heu comentat, el que aborda el Pla no és el que jo crec que ha d’abordar el Pla ni el que la 
tècnica creu que ha d’abordar el Pla, sinó el que els joves del poble creuen que ha d’abordar el 
Pla. Segurament consideraríem prioritari que el bus que connecta Caldes amb Llagostera 
figurés en el Pla, però en el Pla hi figuren les coses que els usuaris de l’Espai Jove i els no 
usuaris consideren que hi ha d’haver. Per tant, el Pla és la fotografia del que tenim.

En el Pla de l’11 ja ho teníem clar, i en aquest Pla també: s’havia d’expurgar del Pla qualsevol 
cosa que portés a pensar que la Regidoria de Joventut s’havia de dedicar a organitzar festes. 
Potser els Plans dels anys 2005, 2006, 2007 o 2008 tenien més un vessant d’oci, però a partir 
de l’any 2011 les necessitats dels joves no són les festes de Cap d’Any, sinó que tenen 
problemes més grossos. Per tant, aquest tema surt de la Regidoria de Joventut i se’n va a la 
Regidoria de Festes.

Segurament no hem assolit l’èxit que voldríem en cohesió social, és un repte. La fotografia del 
poble, de l’Institut, els diferents models familiars, culturals... fa que l’encaix no sigui fàcil, però 
no és impossible i és una de les feines que en Marc està portant a terme. 
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Hi ha discrepància entre el pressupost municipal i el pressupost del Pla perquè, per exemple, 
l’skate park no penja de Joventut, sinó que està inclosa en les millores d’infraestructures de la 
Regidoria d’Urbanisme. 

Responent els comentaris que es feien abans, crec que el tema de Festivalera mereix una 
resposta. És incompatible estar reclamant una festa de Cap d’Any i estar en contra d’un festival 
musical que porta al municipi una aposta cultural de qualitat, de petit format, que encaixa amb 
el model de desplegament turístic que defensem i que ens permet que els joves del poble hi 
accedeixin només, només, amb una aportació de 4.000 euros d’un pressupost de 140.000. És 
impensable que grans ajuntaments no facin grans aportacions a grans festivals (Porta Ferrada, 
Cap Roig, Primavera Sound, Sònar o Cruïlla). El que us genera anticossos, i ja he après a 
conviure-hi, és que sigui una iniciativa privada, però el compromís d’aquest equip de govern és 
que la col·laboració continuï. Curiosament durant els dies del festival hi ha la línia de connexió 
entre Caldes-Festivalera-Llagostera que tu reclamaves, una de les mostres de la voluntat del 
festival d’arrelar-se al poble.

Sr. David Parron.- A mi no em genera anticossos la subvenció a Festivalera perquè sigui 
d’iniciativa privada, no ho he criticat mai en aquest sentit, sinó en el sentit d’equiparar aquesta 
subvenció amb la de Càritas o la de Creu Roja. No podem tractar igual totes les entitats, 
perquè algunes fan unes feines socials que  tenen més rellevància i donar 4.000 euros a 
Festivalera és un escàndol. 

Sr. Antoni Navarro.- En cap moment hem dit que no s’hagi de fer el Festivalera, sempre hem 
dit que la subvenció que se li dóna és exagerada en comparació amb les altres. 

Sr. Sergi Miquel.- Hi ha dues maneres de llegir les coses, considerar si és molt o poc 
comparant-ho entre entitats, o considerar si 4.000 és molt o poc en proporció al pressupost 
total de l’activitat que estem subvencionant. Jo recordo que la subvenció a Festivalera es va 
incorporar juntament amb una subvenció també de 4.000 euros a una entitat a la qual li 
representava un 80 % del pressupost, i era una entitat cultural, i ningú va dir res. En canvi el 
focus de la crítica es posa en Festivalera, a qui subvencionem el 2,8 % del pressupost. Si en el 
primer cas no passa res i en el segon sembla que cometem un crim, alguna cosa hi ha més 
enllà. 

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

2.1.3. PRP2016/1776   Acceptar les renúncies del regidor Sergi Miquel Valentí i de la 
candidata següent de la llista Ola González Gómez, i sol·licitar a la Junta Electoral 
Central la credencial del següent candidat Sr. Robert Montiel Molina.- Exp. núm. 2015/864    

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

“Vist l’escrit presentat pel Sr. Sergi Miquel Valentí, regidor del grup municipal de Convergència i 
Unió (RE 2016/4371, de 12 de desembre), sol·licitant que es comencin els tràmits necessaris 
per procedir a la seva baixa com a regidor d’aquest Ajuntament,

Vist l’escrit presentat per la Sra. Olga Gónzález Gómez (RE 2016/4394, de 14 de desembre) a 
qui, per ocupar el lloc següent en la llista electoral de Convergència i Unió a les últimes 
eleccions municipals, correspondria prendre possessió del càrrec vacant que deixarà la  

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

Codi Segur de Validació 4169964ab8ca444d8dce3451e04f9d8c001

Url de validació http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=4169964ab8ca444d8dce3451e04f9d8c001


19

renúncia del regidor Sr. Sergi Miquel Valentí, en el qual renuncia a prendre possessió del 
càrrec de regidora d’aquest Ajuntament,

De conformitat amb l’article 182 de la Llei orgànica 5/85, de 19 de juny, de règim electoral 
general, 

S’acorda:

Primer.- Prendre coneixement de la renúncia del Sr. Sergi Miquel Valentí al càrrec de regidor 
d’aquest Ajuntament.

Segon.- Prendre coneixement de la renúncia de la Sra. Olga González Gómez, candidata 
següent en la llista electoral de Convergència i Unió a les últimes eleccions municipals, a 
prendre possessió del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament.

Tercer.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central que expedeixi credencial acreditativa del Sr. 
Robert Montiel Molina, candidat següent en la llista electoral de Convergència i Unió en les 
últimes eleccions municipals, per procedir a la presa de possessió del càrrec de regidor 
d’aquest Ajuntament.”

Es produeixen les següents intervencions:

Sr. secretari.- Això és un acte de mer tràmit. Prendrem coneixement de les renúncies d’en 
Sergi i de l’Olga i després es decidirà demanar a la Junta Electoral Central la credencial del 
següent en la llista, Robert Montiel Molina, que en el següent Ple prendrà possessió i 
esdevindrà regidor de Llagostera.

Sr. Sergi Miquel.- Sabeu que el juny vaig començar una nova etapa que m’ocupa uns dies a la 
setmana i me n’allibera d’altres, per tant, haurien de ser més compatibles que mai les tasques 
de regidor amb les de diputat a Madrid, però justament els dimecres, dia de Junta de Govern, 
de Coordinació, Plens i Informatives, és el dia que m’és més complicat perquè sóc a Madrid de 
dimarts a dijous. Això em dificulta compaginar les dues tasques i, com que sempre he pensat 
que és millor deixar de fer una cosa que fer-la malament, amb tota la pena del món, després de 
parlar-ne amb l’alcalde i els companys, vaig presentar la renúncia a regidor. Com que aquesta 
és la part de tràmit, la fem així i després ja hi posaré una mica de sentiment. 

Sr. David Parron.- Poca cosa podem dir, per la nostra part no hem tingut discussions gaire 
agres, cosa que celebro, i la nostra relació dins i fora del consistori ha estat molt correcta i fins i 
tot de bon rotllo. Per tant, et trobarem a faltar i com comprendràs no et puc desitjar els majors 
èxits polítics possibles, però sí la millor de les sorts en la teva nova etapa. Més endavant ja 
parlarem de com queden les responsabilitats que tenia el regidor.

Sr. Antoni Navarro.- Dono les gràcies per la feina feta, et desitjo tots els èxits, si canvies de 
grup, si no, no te’ls desitjo, trobaré a faltar les metàfores fluvials i recorda a Madrid que el Ter 
passa per Girona. 

Sr. Ramon Soler.- Jo portaré una mica de mal rotllo, per variar. Em sap greu que pleguis, ho 
entomo com un fracàs personal, ho saps, i ho sento pel talent que tens com a regidor, 
l’Ajuntament perd un gran regidor. Estic segur que qui vingui a darrera serà capaç de posar el 
mateix esforç i la mateixa capacitat que tu, però em sap greu que aquest talent se’n vagi, talent 
que també sé que no es perdrà, perquè seguiràs sent un regidor de Llagostera en excedència 
en un lloc important, en un Parlament que hauríem d’anar deixant però que encara té capacitat 
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pressupostària. En els comiats de regidors que tenen el somriure com a element distintiu, jo 
sempre he fet un comentari: trobarem a faltar el teu somriure. També em vull remetre a una 
altra cançó molt popular: que no sigui un adéu per sempre, que sigui sols adéu per un instant, 
que el cercle refarem i fins i tot el farem més gran. No et diem adéu, sinó fins aviat.

Sr. alcalde.- Sergi, t’agraeixo la tasca que has fet durant aquest temps, i per a mi sí que és 
quelcom molt especial perquè en Sergi per a mi significa quelcom molt especial, senzillament 
perquè en Sergi és fill d’un amic meu, el meu professor de català quan fèiem la mili, i sempre 
he tingut la sensació de quelcom més que un company de l’Ajuntament. Les expectatives que 
tenia i tinc amb en Sergi com a persona i com a polític capacitat per tornar quan ell volgués, 
però sí que voldria, Sergi, que en aquesta nova etapa que t’ha apartat de la política municipal 
més directa desitjar-te que facis molt bona feina, perquè no només treballaràs per Llagostera, 
sinó que treballaràs per Catalunya. Així que, Sergi, et desitjo de tot cor,  i l’equip de govern en 
ple, que la teva nova etapa estigui plena d’èxits. Fins aviat.

Sr. Sergi Miquel.- Ja que és l’últim dia volia aprofitar per dir les coses que no acostumes a dir. 
En primer lloc, gran part de la culpa per la qual se’m va complicar la vida és teva, Fermí, per 
venir-me a buscar quan jo era feliç presidint el Butlletí i l’Esplai. Des que vaig ficar el peu a 
l’Ajuntament la vida m’ha donat moltes voltes, més de les que jo esperava fa 6 anys. Pel que fa 
a l’Ajuntament, i aprofitant que avui són aquí, volia donar les gràcies sobretot a la Mariona, en 
Marc i la Mireia, perquè quan jo vaig entrar teníem un tècnic de Joventut a mitja jornada, que 
obria una mena d’oficina que en Josep com a regidor havia aconseguit i que obria quan podia o 
com podia, i des d’aleshores hem anat fent créixer l’equip, un equip que, no ho havia dit fins 
ara, però ara que ja no sou els meus tècnics ho puc dir, és l’equip humà més potent que té 
aquest Ajuntament, perquè sou capaços de combinar la tossuderia, la creativitat, la 
persistència, les ganes de fer coses diferents, com no ho fa cap altre equip humà d’aquest 
Ajuntament. Això dóna els fruits que dóna. En posaré dos exemples molt importants, i que són 
els fruits que m’emporto: 

Quan es va construir l’Espai Jove, havíem d’imaginar-nos quin espai volíem per a Llagostera, 
vàrem fer una cerca per municipis semblants al nostre, i no vàrem trobar un model perfecte 
aplicable a Llagostera. Aleshores, teníem tres opcions: 1.- Copiar models que no funcionaven. 
2.- No fer res. 3.- Pensar fora de la caixa i buscar una fórmula que ens servís. Aquesta era la 
fórmula menys confortable, que requeria més feina i la més insegura i arriscada. Aquesta és la 
que vàrem triar. Vàrem anar a buscar la universitat que més en sabia de temes de disseny de 
serveis, una subvenció de la Generalitat i vàrem elaborar un dossier de 70 pàgines que planteja 
un nou model d’espai jove i que supera el model que l’any 90 i 95 havia plantejat la Generalitat. 
L'Ajuntament de Llagostera de sobte havia esdevingut referent i això ho vàrem fer sobretot 
perquè teníem ganes de fer les coses diferents i tota la il·lusió per fer-ho.

La segona gran cosa que hem fet, i això sí que m’ho emporto com un gran èxit col·lectiu, 
perquè forma part d’un projecte de l’equip de govern, és el projecte Reaprèn. Quan l’Institut ens 
truca i ens demana que aconseguim que Ensenyament obri una línia de formació professional a 
Llagostera i Ensenyament ens diu que no, podíem haver dormit tranquils o podíem 
comprometre’ns a buscar solucions. Pensant i dedicant-hi hores, ens vàrem inventar una cosa 
que ha estat referent, que ningú ho havia fet abans i que han vingut d’arreu a mirar com ho 
fem: el projecte Reaprèn. Som capaços de posar la política al servei d’una necessitat del 
municipi, això és el més important que m’emporto de la política municipal, ser capaços de 
transformar la vida dels joves. Com que ja sabem que hem canviat la vida i la tendència de més 
d’un i més de dos joves, tot el que hem fet aquests 6 anys, amb tota la humilitat del món, 
sobretot perquè en un 99 % és mèrit vostre, d’hores de paciència i d’imaginar-s’ho, us vull 
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donar les gràcies a vosaltres tres, per tot el que heu fet, teniu molt de camp per recórrer i 
espero que sigui des d’aquest Ajuntament.

Per acabar, dono les gràcies als 4 regidors que aquesta legislatura he trobat a l’oposició, els 
que han passat d’un costat i de l’altre, amb qui hem fet coses bones, sempre intentant defugir 
prejudicis i ens molts casos hem construït en positiu. 

En últim lloc, last but not least, als regidors de l’equip de govern, que m’han acompanyat 
aquests 6 anys, als que hi són avui, a la Mireia i a l’Olga, que hi varen ser, gràcies sobretot 
perquè, quan algú amb 21 anys entra en un Ajuntament, pot córrer el risc  que se’l tuteli, se’l 
controli i se’l menyspreï massa. I he de confessar que ni el primer dia ni avui que me’n vaig no 
m’he sentit menyspreat per ser el més jove, i això ho agraeixo molt, sobretot a tu, Fermí, per 
haver-hi confiat, i a la resta, per les batalles que hem fet i per les que us queden per recórrer. 

Jo me’n vaig, però com que conec una mica bé el que entra a ocupar el meu lloc, marxo molt 
tranquil, només té un defecte: és una mica més tossut que jo. Estic segur que ho farà millor que 
jo i que ja no em trobareu a faltar ni d’aquí a 15 dies. Moltes gràcies per tot. 

Sr. alcalde.- Moltes gràcies, Sergi. 

S’aprova per unanimitat.

3. Control i gestió municipal

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

El secretari informa de les actes de la Junta de Govern Local, que van des de la número 42, de 
7 de desembre de 2016, a la 44, de 21 de desembre de 2016. També informa que des de 
l’últim Ple s’han signat els Decrets que van des del número 1.308 al 1.358.

3.2 Informes d’Alcaldia

Sr. Xavier Vilella.- Com cada any, el 24 i el 31 de desembre no hi haurà servei de recollida 
d’escombraries. En funció de quin dia cau, es fan petites variacions en el calendari. Ja es rebrà 
la informació a cada casa. 

Sr. Jesús Malagón.- El dia 26 tenim la cursa de Sant Esteve, espero que sigui com l’any 
passat o millor i hi esteu convidats.

Sra. Montse Vilà.- Demana disculpes per no intervenir per problemes de veu.

Sr. Sergi Miquel.- Des de Joventut hem presentat el Pla Local. El tancament del primer 
trimestre de Reaprèn ha anat bé i ja es prepara el trimestre vinent. Vàrem celebrar el tradicional 
berenar de joves amb l’alcalde. 

Sr. Ramon Soler.- Per si no ho havíeu notat, hem preparat el pressupost i, bromes a banda, 
tenim pendent la reunió del Consell de Comunicació, que convocarem quan el nou regidor hagi 
pres possessió. 

Sr. Josep Aliu.- Aquest any hi haurà festa de Cap d’Any perquè, tot i que no ha estat fàcil 
trobar una entitat que se’n fes càrrec, al final hi haurà discoteca al polivalent i l’entitat Can Toni 
de les Eugues se’n farà càrrec.

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

Codi Segur de Validació 4169964ab8ca444d8dce3451e04f9d8c001

Url de validació http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=4169964ab8ca444d8dce3451e04f9d8c001


22

Sra. Pilar Aliu.- Dissabte passat es va fer donació de sang, amb 80 donacions, amb 2 
persones noves que no havien donat mai sang.

Sra. Anna Hereu.- Durant aquestes vacances es faran diferents actuacions als centres, es 
canviaran unes finestres a l’escola Lacustària, una actuació al pati del Puig de les Cadiretes i a 
les llars d’infants també es farà la neta a fons dels sorrals i del pati i es traurà una tanca del 
pati.

Sr. alcalde.- En referència a alguns punts que han sortit en el debat de pressupostos, les 
voreres s’han treballat i es continuaran treballant, hi ha un pla de millora que s’ha executat en 
part. 

Avui mateix he parlat amb el director territorial de Carreteres, que havia estat de baixa durant 
bastants mesos, i hem quedat que després de festes parlarem de la cruïlla per buscar la 
solució més idònia. Segons la seva experiència, un senyal que s’activi pel radar no dóna bons 
resultat, i tampoc el control semafòric. Sembla que hi ha un sistema, semblant a una rotonda, 
que ja em plantejarà i ho definirem.

S’ha parlat molt de Càritas. No oblidem que, apart dels diners que s’hi destinen, ocupen un 
espai que l’Ajuntament té llogat. També comparteixen uns espais coberts amb la Brigada. 
També els tenim cedit el local on desenvolupen l’activitat. La Brigada també fa viatges a Girona 
a buscar el gènere que distribueixen.

Teníem intenció d’haver fet la zona verda de la zona industrial aquest curs, i està previst que hi 
entri la Brigada, comprar mobiliari i adaptar-la.

El conveni del futbol del qual vàrem estar parlant l’altre dia no té res a veure amb el conveni de 
Caldes. El primer és una proposta per a una llarga durada de cessió del camp a la U E 
Llagostera. Des que es va fer la proposta fins avui, ha canviat molt, tant la U E com aquest nou 
club que s’ha creat per donar sortida a l’esport base a causa de la política d’escola que s’està 
seguint des de la U E. El fet de llogar el de Caldes, és un conveni per un any i és perquè, 
després de fer gestions amb el Casal Parroquial perquè s’havia de col·locar gespa artificial al 
camp del Casal, la Junta va considerar que no els anava bé perquè l’espai es fa servir de 
pàrquing i l’accés al magatzem es fa pel mig del camp de futbol. Per tant, aquesta és l’aportació 
que l’Ajuntament ha fet i es va buscar aquesta solució a última hora perquè també hi havia la 
possibilitat, i també hem demanat preu del camp del costat de les pistes de pàdel, però en això 
de moment no hi hem aprofundit. 

3.3 Precs i preguntes

Vàrem quedar que no faríem precs i preguntes perquè és un Ple extraordinari. Agraeixo de tot 
cor a en Toni, que li ha costat, però que no faci preguntes. I torno a dir gràcies a en Sergi per 
tot el que ha fet i farà, i aprofito per desitjar a tot el poble de Llagostera, en nom de tots els 
regidors, bon Nadal i pròsper 2017. Bona nit.

I no havent-hi més temes per tractar, a les 23:36 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.
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