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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2016/9
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 28 DE SETEMBRE DE 2016
Horari: de 21:00 fins a 23:35
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU
Sr. Sergi Miquel i Valentí, regidor de CiU
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU 
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU
Sr. Antoni Navarro i Robledo, regidor d’ERC-AM
Sr. Alexandre Puig i Mayol, regidor d’ERC-AM
Sr. Joaquim Castelló i Boadas, regidor d’ERC-AM
Sr. David Parron Ojeda, regidor d’ALL-E
Sr. 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. PLE2016/8 ordinària 27/07/2016

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2016/1390   Aprovar la modificació de crèdit núm. 7/2016 del pressupost municipal 
per suplements de crèdit.- Exp. núm. 2016/1270 
2.1.2. PRP2016/1385   Aprovar la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de 
treball amb la plaça de Tresoreria.- Exp.  núm. 2016/1268 
2.1.3. PRP2016/1401   Aprovar la modificació de la plantilla de personal amb la plaça 
d'arquitecte superior funcionari.- Exp.  núm. 2016/1291 
2.1.4. PRP2016/1223   Aprovar el protocol municipal d'actuació en casos de violència 
masclista.- Exp. núm. 2016/1171 
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2.1.5. PRP2016/1433   Moció de CIU, de suport al Pla de Barris de Llagostera i a la voluntat 
d'executar-lo, d'acord amb un pla financer viable i fiable.- Exp. núm. 2016/1327 
2.1.6. PRP2016/1419   Moció d'AxLL-E, per impulsar una política de tarifació social en els 
serveis i equipaments públics municipals.-  Exp. núm. 2016/1315 
2.1.7. PRP2016/1435   Moció d'ERC-AM, per a la millora del transport sanitari.- Exp. núm. 
2016/1331 
2.1.8. PRP2016/1437   Moció d'ERC-AM, en relació a declarar Llagostera com a municipi 
socialment responsable.-  Exp. núm. 2016/1332 

3. Acords d’urgència. 

4. Control i gestió municipal. 
4.1 Donar compte de Decret d’Alcaldia pel qual es determinen les línies fonamentals del 
pressupost municipal de l’exercici 2017. 
4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local 
4.3 Informes d’Alcaldia
4.4 Precs i preguntes 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Oberta la sessió pel Sr. president, exposa que el punt primer de l’ordre del dia es passarà a   
tractar després del punt d’aprovar el protocol d’actuació en casos de violència masclista, o 
sigui, abans de la Moció de CiU de suport al Pla de Barris.
També disculpa la presència dels regidors Srs. Ramon Soler i Sergi Miquel que s’incorporaran 
en breus moments.  

1. Actes pendents d’aprovar.

1.1. PLE2016/8 ordinària 27/07/2016
S’aprova amb les esmenes presentades pel Sr. Parron que ja s’han incorporat a l’acta. 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1385   Aprovar la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs 
de treball amb la plaça de Tresoreria.- Exp.  núm. 2016/1268.    

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

“Vist que arran de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, que va introduir l’article 92 bis a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, determina que els ens locals amb secretaria 
classificada de segona han de tenir obligatòriament creat i classificat el lloc de tresoreria  com a 
lloc de treball reservat a personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional.
Vist que l’article 92 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, disposa que es reserva als funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, sense establir cap excepció, 
l’exercici de les funcions:

- La de secretaria
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- El control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i la 
comptabilitat, tresoreria i recaptació.

Vist que és necessari modificar la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Llagostera, que va 
ser aprovada pel Ple, juntament amb el pressupost de 2016, en sessió del dia 22/12/2015, 
anunciada en el BOP núm. 249, de 29/12/2015 i  aprovada definitivament en data 19/01/2016.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció, de data 9 de setembre de 2016. 

Atesa la legislació vigent aplicable:  

-Els articles 22.2. m) i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Govern Local.

-Els articles 126 i següents del text refós de les disposicions vigents en matèria de Règim 
Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

-L’ article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

-El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic del empleat públic aprovat per Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Atès l'apartat 3 de la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut 
bàsic de l'empleat públic, en relació amb l'article 7 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel 
qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació 
de caràcter nacional de les entitats locals de Catalunya, que atribueix la competència 
d'execució en matèria de creació, supressió i classificació dels llocs de treball reservats a 
personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal a la Direcció General d'Administració 
Local, del Departament de Governació i Administracions Públiques,
S’acorda:
Primer.- Sol·licitar a  la Direcció General d’Administració Local del Departament Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya  la creació i classificació del lloc de 
treball de tresoreria de l'Ajuntament de Llagostera de classe segona, reservat a personal 
funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal funcionari i la relació de 
llocs de treball en el sentit d’incloure-hi la plaça de tresoreria.

Plantilla de personal

 PERSONAL FUNCIONARI
Denominació Grup Nivell Places Vacants
Funcionaris d’habilitació nacional
Tresoreria A1 22 1 1

Relació de llocs de treball

- Denominació del lloc: tresoreria
- Nombre de places: 1
- Forma de provisió del lloc: concurs reservat a funcionaris d’Administració local amb 

habilitació de caràcter nacional
- Requisits per ocupar el lloc: Llicenciatures en Dret, Administració i Direcció 

d'Empreses, Economia,  Ciències Actuarials i Financeres.
- Vincle: funcionarial
- Grup: A1
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- Complement de destinació: 22
- Complement específic anual: 12.799,64 €
- Funcions específiques:

. a) El maneig i custòdia dels fons, valors i efectes de la Corporació, de 
conformitat amb el que estableixen les disposicions legals vigents.
. b) La prefectura dels serveis de recaptació.
. c) Les funcions comptables pròpies de la tresoreria

Tercer.-  Exposar la modificació de la plantilla al públic mitjançant anunci en el BOP i al tauler 
d’anuncis de la Corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual es podrà 
examinar l’expedient i presentar-hi reclamacions. 
Quart.-  Fer constar que l’aprovació inicial es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública. 
Cinquè.- Trametre còpia a la Subdelegació del Govern a Girona i a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari pren la paraula i explica que aquest acord ve motivat per l’aplicació de la 
LRSAL que és una llei que va modificar la Llei de Bases de Règim Local.
Aquesta llei obliga a crear una plaça de tresoreria que pugui ser ocupada per tresorers del cos 
de secretaris, interventors i tresorers de l’administració local.
Aquest acord es pren, primer,  perquè ho obliga la llei i en segon lloc perquè l’administració 
encarregada de fer efectiva aquesta obligació legal és la Generalitat i la Direcció General 
d’Administració Local va comunicar la necessitat de crear la plaça.
En definitiva, és estrictament el compliment d’una obligació legal.

El Sr. David Parron manifesta que no disposa dels coneixements jurídics per dir alguna cosa 
sobre aquest tema, per tant, el vot del seu grup serà l’abstenció, però si és una cosa donada 
per llei o es desobeeix o es fa el que toca i com que no saben ben bé que han de fer, 
s’abstenen.

El Sr. Antoni Navarro diu que tampoc dominen el tema, però que les explicacions donades pel 
Sr. secretari les varen trobar raonables i com que ja desobeiran altres lleis més importants, en 
aquest tema hi votaran a favor. 

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

2.1.2. PRP2016/1401   Aprovar la modificació de la plantilla de personal amb la plaça 
d'arquitecte superior funcionari.- Exp.  núm. 2016/1291    

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

“Vist que el lloc de treball d’arquitecte ha de tenir una relació funcionarial d’acord amb l’article  
9.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic i l’article 92.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local.
Atès que aquesta plaça consta amb relació laboral a la plantilla de personal vigent i, per tant, és 
necessari modificar la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Llagostera, que va ser aprovada 

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

Codi Segur de Validació c5a3af7fee634574ab34d3543a8c57a4001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=c5a3af7fee634574ab34d3543a8c57a4001


5

pel Ple, juntament amb el pressupost de 2016, en sessió del dia 22/12/2015, anunciada en el 
BOP núm. 249, de 29/12/2015 i  aprovada definitivament en data 19/01/2016.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció, de data 14 de setembre de 2016. 
Atesa la legislació vigent aplicable:  

-Els articles 22.2. m) i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Govern 
Local.

-Els articles 126 i següents del text refós de les disposicions vigents en matèria de Règim 
Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

-L’ article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

-El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic del empleat públic aprovat per Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre.

S’acorda:

Primer.-  Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal funcionari i la relació de 
llocs de treball en el sentit d’incloure-hi la plaça d’arquitecte en règim funcionarial.

Plantilla de personal

 PERSONAL FUNCIONARI
Denominació Grup Nivell Places Vacants
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala tècnica
Tècnic superior
Arquitecte A1 24 1 1

Relació de llocs de treball

- Denominació del lloc: arquitecte
- Nombre de places: 1
- Forma de provisió del lloc: concurs-oposició
- Requisits per ocupar el lloc: Títol d’Arquitecte Superior.
- Vincle: funcionarial
- Subgrup: A1
- Complement de destinació: 24
- Complement específic anual: 30.459,24 €
- Funcions específiques:

. Elaborar informes tècnics i els estudis i projectes que, en el seu cas, siguin 
necessaris, en ordre a la tramitació d’expedients municipals en l¡àmbit del 
planejament i gestió urbanística, llicències, protecció del patrimoni cultural i en 
general en tots aquells àmbits propis de la professió d’arquitecte, incloent la 
informació i atenció al públic.
. L’execució de plans i programes d’inspecció urbanística, així com aquelles 
inspeccions que d’ofici, o a sol·licitud de particulars, la Corporació entengui 
necessàries, amb l’aixecament de les corresponents actes.
. La redacció i direcció de projectes d’obra municipals, memòries valorades i 
valoracions.
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: L’elaboració de propostes, plecs de condicions tècniques per a la contractació 
dins l’àmbit de les seves funcions.
. Quantes altres se li encomanin fins de la seva competència.

Segon.-  Amortitzar la plaça de tècnic superior – arquitecte de la plantilla de personal laboral.
Tercer.-  Exposar la modificació de la plantilla al públic mitjançant anunci en el BOP i al tauler 
d’anuncis de la Corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual es podrà 
examinar l’expedient i presentar-hi reclamacions. 
Quart.-  Fer constar que l’aprovació inicial es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública. 
Cinquè.- Trametre còpia a la Subdelegació del Govern a Girona i a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya.”  

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari diu que aquest acord respon a la necessitat de potenciar la seguretat jurídica 
de l’actuació de l’Ajuntament en l’àmbit urbanístic.
El que es fa es requalificar una plaça laboral d’arquitecte, ja existent,  que ara es fa de 
funcionari.
Això comporta que l’arquitecte té un estatut jurídic que el protegeix més, amb la qual cosa es 
més imparcial i amb més garanties per la seva imparcialitat a l’hora de prendre decisions 
tècniques com pot ser informar una llicència d’obres o un instrument de planejament urbanístic.

El Sr. David Parron diu que malgrat que sembla que és un punt també obligat per llei, té una 
diferència substancial amb el punt anterior i és el tema de la retribució.
Per ells el problema no és crear la plaça i modificar la plantilla de treballadors de l’Ajuntament, 
tot al contrari, sinó saber com s’ha calculat aquesta retribució i en base a què.  
El salari té tres parts, dues que venen donades per llei i no es poden tocar i una tercera que és 
un complement específic a discreció de l’Ajuntament en funció de la seva responsabilitat.
Entén que una bona responsabilitat com és la de l’arquitecte ha de tenir un sou acceptable, 
però el que no pot compartir és que representi un cost per l’Ajuntament de 70.000 euros, que 
és el mateix que rep ara l’arquitecte municipal amb un contracte de serveis.
Creu que el criteri que s’ha fet servir no és ni més ni menys que mirar el que costa ara el servei 
i traspassar-ho sense aplicar cap altre criteri propi.
Creu que és un sou excessiu. Segurament hi ha municipis que tenen arquitectes que cobren 
això i més i d’altres que cobren menys. Posa l’exemple de l’arquitecte de l’Ajuntament de 
Masquefa,  de 8.400 habitants, que amb seguretat social inclosa cobra 44.000 euros o el de 
Cassà 55.000 euros, també amb SS. i aquest Ajuntament n’hi posa 70.000. 
El seu grup pensa que això no és de rebut i en tots els pressupostos de fa anys ja venen 
queixant-se que és un sou excessiu.
Ara, si aquest sou es converteix d’una altra manera, però es manté, continuen pensant que és 
excessiu i el vot del seu grup serà contrari. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que tal com varen dir a la Comissió Informativa, el 
complement específic els agradaria que respongués a diferents criteris amb els qual es 
poguessin analitzar tots els complements específics de la resta de treballadors perquè sinó és 
una qüestió purament arbitrària que a la llarga pot comportar problemes. 
I el que s’ha fet ha estat això, senzillament el que es cobrava es cobra ara. 
Passarà  del capítol 2 al capítol 1, la qual cosa voldrà dir que el capítol 1 l’any vinent 
s’incrementarà i pregunta si es podrà fer aquest increment d’un pressupost a l’altre o s’haurà de 
retocar part del personal.
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El Sr. secretari respon que aquesta actuació respon a la necessitat que l’arquitecte sigui 
funcionari com marca la llei, és a dir en el tema de la funció pública és una norma fonamental 
que les persones que tenen autoritat siguin funcionaris, amb la qual cosa aquesta norma 
d’alguna manera exclou qualsevol altre norma.
El que s’està fent és posar al dia la plantilla per complir probablement una de les exigències 
més important de la funció pública que és que qui tingui autoritat sigui funcionari.

El Sr. Antoni Navarro continua dient que el primer cas sí que ve marcat per llei i en el segon 
cas seria opcional, per això s’ha tingut com fins ara. Una altra cosa és que sigui recomanable.
L’Ajuntament es pot trobar que l’any vinent el capítol 1 pugi molt més que l’any anterior i no per 
la plaça de tresorer si és que s’arriba a cobrir sinó per aquesta plaça. 
Per tot això no veuen clar aquest canvi i per evitar el problema que ha esmentat abans no 
donaran suport a aquesta proposta. 

El Sr. secretari diu que aquesta operació s’hauria d’incloure dintre l’article 20.7 de la llei de 
Pressupostos que diu els casos especials en els quals es limita incrementar l’1%. 

El Sr. Antoni Navarro diu que aquest article només es limita a la Policia. 

El Sr. secretari diu que n’hi ha dos, el de l’oferta de empleo público, el tema de la reposició  i el 
tema de la massa salarial. 
A l’article 19.7 hi ha una regla especial que diu els supòsits especials en els quals es pot 
excepcionar.
Però tot això que s’està debatent respon a unes exigències legals. 

El Sr. Antoni Navarro continua dient que com que creuen que no és absolutament necessari i 
hi ha un risc, malgrat que en l’altre punt han demostrat la confiança en el secretari, en aquest 
cas s’abstindran.     

El Sr. Sergi Miquel afegeix que això es fa per donar més seguretat i protecció a les 
dinàmiques de l’Ajuntament i als treballadors, però també a l’equip de govern que passa de 
tenir una situació una mica complexa a una situació regulada i estable i per tant, dona per 
seguretat i més garanties de les que hi havia  fins ara, tot això pel que fa a la part tècnica.   
Per que fa a la part política, hi ha dos criteris que han portat a regular-ho.  
En el cas de la plaça d’arquitecte, el primer criteri  és que no costi més del que costava fins ara.
En David va fer la reflexió a la Comissió Informativa, que la despesa és inferior a la d’avui de 
l’Ajuntament.
El segon criteri és que si es fa la comparació amb altres municipis similars, és veritat que hi ha 
altres llocs que cobren més i d’altres que cobren menys, però l’arquitecte que és la persona 
amb més responsabilitat de l’Ajuntament s’ha de veure reflectit d’alguna manera.
Aquesta fixació no altera les dinàmiques del sou de l’arquitecte municipal dels últims quinze 
anys, per tant no és cap animalada perquè si fa deu anys aquestes retribucions eren 
acceptables també ho poden ser avui. 
Però sobretot respon a una mitjana del que cobren els arquitectes municipals de pobles com 
Cassà, Banyoles o Caldes de Malavella. 

El Sr. David Parron respon que va dir que era un cost inferior sempre i quan tots els 
contractes que estan amb l’empresa de l’arquitecte municipal estiguin inclosos amb la feina que 
farà en el futur el que sigui arquitecte. 
Si el primer arquitecte no pot donar l’abast amb tot i s’han de contractar feines 
d’assessorament, de direcció tècnica o el que sigui s’estarà amb el mateix problema.
És cert el que va dir, però cal puntualitzar-ho.
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El regidor ha dit que s’ha fet un estudi sobre la mitjana. El que es va dir a la Comissió 
Informativa va ser que s’havia agafat el cost actual de l’arquitecte i que lligués al cèntim  amb el 
que s’ha posat de complement específic.
I la tercera cosa que volia dir és que ningú nega en absolut la responsabilitat ni la necessitat de 
tenir un arquitecte ben pagat, de la mateixa manera que podrien dir que és tant o més 
important la tasca de tresorer i la tasca de tresorer municipal s’està valorant en 46.000 euros, 
mentre que la d’arquitecte es valora en 70.000 euros. 
La feina del tresorer municipal és igual d’important o més, per tant, algun criteri falla i pel seu 
grup el que falla és de l’arquitecte. 

El Sr. Sergi Miquel manifesta que no és el criteri únic d’agafar el que hi havia i traspassar-ho, 
sinó que es va parlar de retribucions d’arquitectes municipals d’altres pobles i un cop comparat 
s’ha considerat que no és cap animalada i és cert que hi ha gent que cobra més i d’altres que 
cobren menys, però com que és un sou assumible per l’Ajuntament perquè no genera més 
despesa de la prevista.

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

2.1.3. PRP2016/1223   Aprovar el protocol municipal d'actuació en casos de violència 
masclista.- Exp. núm. 2016/1171    

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

“Atès que el Consell Social Municipal, en sessió de 12 de maig de 2016, va acordar per 
unanimitat elevar al Ple el  Circuit municipalitzat de Llagostera per a l’abordatge de violència 
masclista,
S’acorda:
Primer.-  Aprovar el protocol de circuit municipalitzat de Llagostera per l’abordatge de casos de 
violència masclista, que s’adjunta a l’expedient”.

Es produeixen les següents intervencions: 

La Sra. Montserrat Vilà pren la paraula i manifesta que no es porta a aprovació el protocol, 
sinó un circuit municipalitzat per l’abordatge de casos de violència masclista, perquè de 
protocol ja n’hi ha un d’aprovat que és el que tothom es regeix per treballar aquests temes. 
S’ha elaborat un document més intern pels professionals dels serveis socials que treballen amb 
entitats del municipi i amb l’àmbit de la dona.
Aquest circuit el va treballar el psicòleg de l’àrea, que és en Jordi Corominas juntament amb 
Dones d’Arreu per poder casar la feina que es fa.
Va ser aprovat pel Consell Social que en formen part totes les entitats i es va considerar que 
s’elevés al Ple municipal perquè li donés suport. 

El Sr. David Parron diu que no va tenir l’oportunitat de discutir-lo en el Consell Social, atès que 
per raons laborals no hi va poder assistir i per tant no tenia coneixement si estava  obert a 
possibles esmenes o a aportacions dels altres grups, que a la Comissió Informativa ja se li va 
dir que no.
Després d’haver vist el document els hagués agradat afegir algunes coses, tampoc gaires.
Sent un document on es parla de com abordar la violència masclista hagués estat important 
tenir en compte el llenguatge no sexista, o sigui no parlar només de fills sinó de fills i filles, etc., 
o sigui, fer servir el gènere neutre.
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També els hagués agradat deixar més palès que no és necessària la denuncia a la Policia per 
poder gaudir de tot el que envolta el protocol, sinó que amb un informe dels Serveis Socials o 
de qui sigui ja és suficient. 
Una altra cosa que troba a faltar és parlar del tema de la prevenció a les escoles.
També hagués estat bé fer constar un telèfon local per a les emergències.
I per últim una crítica que no és al document, sinó a l’Ajuntament i és que a l’última pagina on 
consta que en cas d’una urgència la víctima es podrà quedar en un hotel, pensen que això 
posa de manifest la manca de política municipal en temes d’habitatge, tant si és per temes de 
violència masclista o d’extrema necessitat i emergència. 
Apart d’aquests comentaris i de la petita crítica, el vot del seu grup serà favorable. 

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i manifesta que està bé tenir un document d’aquesta 
mena.
Es va aprovar en el Consell Social, però quan es mira en calma i amb uns quants ulls es veu 
que podria ser millorable.
Ja que no es poden fer altres aportacions, tenen un parell de comentaris que és on diu “queden 
excloses d’aquest allotjament dones transeünts” i el que interpreten és que una persona que no 
sigui del poble quedaria exclosa d’aquest sistema i demana que se li expliqui. 
Una altra cosa que tampoc troben gens correcte és el tema de les tres nits perquè la necessitat 
de pernoctacions hauria de valorar-se  des de serveis socials i pregunta perquès posen tres 
nits.                    

La Sra. Montserrat Vilà respon que el fet que digui tres nits no vol pas dir que només podran 
ser-ne tres. Anar a un hotel es fa com a primera actuació immediata quan hi ha una situació 
greu.
Aquesta primera actuació la fa sempre la Policia, bé sigui per una denuncia o perquè alguna 
persona o veí ho hagi comunicat.
Si hi ha una persona que pateix una situació de violència, s’activa el protocol i si vol pot anar a 
un hotel.
Els tres dies es refereixen més quan es cap de setmana, atès que entre setmana ja s’actua 
diferent.
Ja va comentar en un anterior Ple que el Consell Comarcal disposa d’un pis a Quart per 
aquests tipus de situacions i que no és gens bo que aquestes persones es quedin residint al 
seu municipi. 
En relació a les “persones transeünts”, es fa l’actuació igualment i queden excloses de 
l’allotjament que tenen segons conveni. 
Hi va haver un cas d’una noia que la varen deixar a Llagostera i des de Serveis Socials es va 
actuar.
Normalment s’actua amb persones que estan empadronades al municipi.

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

2.1.4. PRP2016/1390   Aprovar la modificació de crèdit núm. 7/2016 del pressupost 
municipal per suplements de crèdit.- Exp. núm. 2016/1270    

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

“Atesa 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 
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modalitat de suplements de crèdit. Per altra banda, se suplementen despeses ordinàries,  una 
part disminuint crèdit d’altres aplicacions de despeses i l’altra amb compromisos ferms 
d’aportació de subvencions.

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 12/09/2016,  la Intervenció va emetre Informe d’avaluació del compliment 
d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, informant favorablement la proposta 
d’alcaldia.
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. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3-SP 7/2016, en la 
modalitat de suplements de crèdit, d’acord amb el  següent detall:

Suplements de crèdit 
02.151.62700 Plànols i projectes tècnics 55.000,00 €
03.1531.62500 Senyalització viària 3.000,00 €
05.333.22699 Despeses diverses museus 6.000,00 €
07.3232.22199 Material escolar Llar Infants 3.500,00 €
07.3232.22699 Despeses diverses Llar Infants 3.500,00 €
07.3232.41100 Menjador Llar Infants- Aportació Patronat Residència 13.000,00 €
11.340.62201 Recondicionament piscina la Canyera 15.000,00 €

Altes en aplicacions de despeses 99.000,00 €
01.920.62300 Sistema interactiu alcaldes -4.500,00 €
01.920.62600 Material informàtic -5.500,00 €
02.920.62200 Millores edificis municipals -8.000,00 €

Baixes en aplicacions de despeses -18.000,00 €
Total modificacions en aplicacions de despeses 81.000,00 €
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Finançament
45060 Generalitat- Pla de Barris 39.750,00 €
75060 Generalitat- Trans. Capital Pla de Barris 41.250,00 €

Total modificacions en aplicacions d’ingressos 81.000,00 €

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 2.148.350,00 39.750,00 2.188.100,00
5 Ingressos patrimonials 196.850,00 196.850,00
6 Alienació d’inversions 35.000,00 35.000,00
7 Transferències de capital 853.438,72 41.250,00 894.688,72
8 Actius financers 1.859.607,72 1.859.607,72
9 Actius financers 300.000,00 300.000,00

Total ingressos 10.060.096,49 81.000,00 10.141.096,49
Despeses

Cap. Descripció Crèdits anteriors Modificacions Crèdits totals
1 Despeses de personal 2.650.405,00 2.650.405,00
2 Despeses corrents 3.118.673,68 13.000,00 3.131.673,68
3 Despeses financeres 34.500,00 34.500,00
4 Transferències corrents 687.065,00 13.000,00 700.065,00
6 Inversions reals 1.395.830,81 55.000,00 1.450.830,81
7 Transferències de capital 1.243.622,00 1.243.622,00
9 Passius financers 930.000,00 930.000,00

Total despeses 10.060.096,49 81.000,00 10.141.096,49

Tercer.  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 explica que aquesta modificació de crèdit ve donada perquè el mes de 
juliol es va rebre la comunicació de l’oficina tècnica del Pla de Barris conforme es concedia 
l’ampliació de la pròrroga per dos anys.
S’han fet dues coses, una com que aquesta pròrroga és per dos anys i no per quatre, els 
projectes pendents del Pla de Barris s’haurien de fer durant l’any 2017, si no s’altera la 
pròrroga.
Com que molts d’aquests projectes requereixen la seva redacció tècnica i el pressupost del 
2016 no en preveia cap partida, ara el que es porta a aprovació és dotar-ne una partida que 
permeti redactar plànols i projectes tècnics per valor de 55.000 euros.
També se suplementen partides de senyalització viària, de despeses diverses de museus, de 
material escolar, despeses diverses i menjadors de les llars d’infants i recondicionament de la 
piscina de la Canyera, per un valor total de 99.000 euros que es financen amb baixes 
d’aplicacions per valor de 18.000 euros, que es deixarà de fer el sistema interactiu d’alcaldes, 
reducció de la partida de material informàtic i millora d’edificis municipals. 
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En conjunt aquesta modificació és de 81.000 euros i aquests diners surten dels majors 
ingressos donats pel Pla de Barris.
Quan es va fer el pressupost ja va comentar en aquest mateix plenari que havien estat 
prudents a l’hora de preveure els ingressos del Pla de Barris. 
Totes les despeses o inversions susceptibles de ser finançades pel Pla de Barris es podia 
posar el seu equivalent d’ingrés del 75% que marca la llei.
En aquell moment no hi havia la pròrroga assegurada i es va ser prudent no finançant tot el que 
es pot justificar a través del Pla de Barris. Per tant, el que ara s’ha fet és que com que hi ha una 
resolució que marca el finançament del Pla de Barris per l’any 2016,  se suplementa aquest 
diferencial fins la quantia que diu la resolució de la pròrroga. 
Una cosa és el pressupost d’ingressos i despeses de l’Ajuntament i l’altre la justificació que es 
farà a l’oficina tècnica del Pla de Barris de les actuacions efectivament fetes.
Si no s’executen els 55.000 euros en fer projectes tècnics, el 75% d’aquests ingressos tampoc 
es tindran.
El que s’ha fet amb aquesta modificació és que si a nivell d’ingressos hi ha 190.000 euros  
concedits i se n’han fet 120.000 en el pressupost, ajustem la diferència. 

El Sr. David Parron pren la paraula i manifesta que la seva intervenció no serà tant de caire 
tècnic i no entrarà a valorar en si es pot fer o no. 
El que sí entrarà a valorar és el que entén el que hauria de ser una modificació de crèdit.
Hi ha d’haver unes modificacions que es cobreixin amb alguna cosa, o bé finançament o amb 
baixes i en aquest cas es fa amb totes dues, o sigui, baixes i finançament. 
Del Pla de Barris s’ingressaran 81.000 euros i a ell li surt que s’estaran finançant altres 
actuacions i li falta concreció.
Aquests 26.000 euros que sobren dels plànols i projectes tècnics amb el que entrarà del Pla de 
Barris, ha d’anar a aquest Pla. 
I demana exactament en quines partides està comptat i el material de la llar d’Infants, el 
recondicionament altra vegada de la piscina de la Canyera, la senyalització viària, etc. d’on 
sortirà aquesta baixa.
Si hagués calgut moure més fitxes hauria estat més entenedor i més transparent, no en el 
sentit d’intentar amagar res sinó de ser capaços d’entendre quer aquest finançament anirà per 
aquestes coses i no per unes altres i això és el que troba a faltar, malgrat que pot constar de 
totes les garanties legals, però repeteix que aquesta manca de transparència no la pot 
entendre, motiu pel qual el vot del seu grup serà contrari. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que ja ho varen comentar a la Comissió Informativa, que la 
proposta quadra, podrien dir que és impecable. 
En un expedient, apart del que s’aprova, hi ha una sèrie de documents justificatius que 
expliquen el que s’aprova. 
No posen en dubte que part d’aquesta despesa ja estigui contemplada en el pressupost, ja 
varen demanar a la Comissió Informativa que aquestes dades constessin a l’expedient i no hi 
són, per tant, el vot del seu grup serà contrari i demanen que en el període d’al·legacions, que 
en presentaran perquè ho volen veure, es completi l’expedient.

El Sr. Ramon Soler diu que les al·legacions hauran de ser de caire tècnic i que sàpiga 
l’expedient és impecable.
Es varen preveure menys ingressos per criteri de prudència, que ja ho va dir en el ple dels 
pressupostos i també va dir que hi havia despeses finançables pel Pla de Barris i que no havien 
volgut posar aquest ingrés a l’espera de saber com acabaria la pròrroga.
Que es fa quan es té la concessió? Tan senzill com dir que donen tants diners per justificar 
com a ingressos, en funció d’un programa tan fàcil de consultar com anar a la pàgina web del 
Pla de Barris.
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Són les actuacions previstes a l’anualitat 2016 i no hi ha cap més secret que aquest i per tant el 
que s’executi es podrà justificar i si es justifica es podrà ingressar. Quant? No se sap i aquest 
és el gran problema que té el  Pla de Barris. 
Per tant, no s’està inventant res n’hi  amaga res, és tan senzill com mirar la programació del 
Pla. 
Aquesta setmana s’ha fet una adequació d’una zona verda del carrer del Fred inclosa en el Pla 
de Barris. Es pot justificar i a la programació hi és, per tant, no cal fer un expedient afegit.
A efectes pressupostaris s’està reconeixent un ingrés que no tenia el pressupost original i 
incrementant els ingressos perquè donen una subvenció de 81.000 euros i es deixen de fer 
actuacions per valor de 18.000 euros que ara mateix no són prioritàries. 

El Sr. David Parron diu que continuen pensant que seria un exercici de transparència saber 
quines són les despeses del pressupost que ara quedaran cobertes amb les aportacions del 
Pla de Barris.
I demana que se li digui quines se suplementen i quines no,  perquè n’hi ha una pila. No 
demana res més. 
El pressupost que es va aprovar el desembre preveia fer un 58% de les actuacions d’aquesta 
pròrroga i com que tampoc s’especificava quines eren, ara que es fa aquesta modificació de 
crèdit ho demana.   
Com que no se’ls ha contestat el dubte, mantenen el vot negatiu. 
Li ha semblat entendre que el Sr. Soler deia que aquesta subvenció de 81.000 euros ja es 
veuria quan es cobraria i l’informe d’intervenció diu “per altra banda se suplementen despeses 
ordinàries, una part disminuint crèdit  d’altres aplicacions de despeses i l’altre en compromisos 
ferms d’aportacions de subvencions”, per tant, aquesta subvenció sí o sí es cobrarà perquè 
sinó de que s’està parlant ? 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que com que no es vol repetir ni amb el que ha dit ell ni amb 
el que ha dit en David es basarà en altres aspectes.
Si l’equip de govern vol que el seu grup manifesti el goig per haver tret el sistema interactiu 
d’alcaldes, és de les primeres coses que es varen felicitar perquè ja ho varen criticar en el 
pressupost, per tant, agraeixen que s’hagi tret. 
Pel que a les al·legacions, ha de dir que unes al·legacions d’una modificació de crèdit on hi ha 
uns ingressos i unes despeses es poden fer sempre. Poden demanar que un ingrés que va 
aquí vagi a un altre lloc. Una modificació de crèdit sempre dona lloc a al·legacions.
El que han dit és que com que segurament presentaran al·legacions, la documentació que han 
demanat a la Comissió Informativa, en el Ple consti definitivament a l’expedient. 
Si si vol posar o no, ja és una altra cosa, però presentar al·legacions té sentit. 

El Sr. Ramon Soler respon que el que estan demanant és un full que mostra i que és a 
l’expedient. 
Al Sr. Parron li diu que no l’ha entès bé quan ha dit que una cosa és la previsió de l’ingrés 
pressupostàriament i l’altra quan es cobrarà. De fet, en els pressuposts dels anys 2012, 2013, 
2014 i 2015 hi figuren ingressos del Pla de Barris que no s’han cobrat. 
Pressupostàriament és un ingrés que et permet assumir una despesa, una altra cosa és saber 
quan es cobrarà, són conceptes comptables diferents.  
De totes maneres, aquests ingressos estan assegurats.

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

2.1.5. PRP2016/1433   Moció de CIU, de suport al Pla de Barris de Llagostera i a la 
voluntat d'executar-lo, d'acord amb un pla financer viable i fiable.- Exp. núm. 2016/1327    
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Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:

”Atès que en data 4 de setembre de 2015 l’Ajuntament de Llagostera va sol·licitar a l‘Oficina  de 
Gestió del Programa de Barris del Departament de Territori i Sostenibilitat, una pròrroga de de 
4 anys (2016-2019), d’acord amb el que estableix l’article 15.2 del Decret 369/2004, modificat 
pel Decret 53/2012 i la modificació del pla financer del Pla de barris
Atès que en data 28 de juliol de 2016, mitjançant resolució del secretari d’Habitatge i Millora 
Urbana, es va concedir a l’Ajuntament de Llagostera una pròrroga excepcional fins a 31 de 
desembre de 2017.
Atès que en data 22 d’agost de 2016, l’ajuntament de Llagostera va presentar davant la 
consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
el requeriment previ, que es transcriu tot seguit: 

“Exp. 2009/1439
02 09 062
Fermí Santamaria Molero, alcalde-president de l’Ajuntament de Llagostera, formula davant 
la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya el següent requeriment previ, d’acord amb a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contencionsa-administrativa, contra la Resolució 
del secretari d’Habitatge i Millora Urbana, de data 28 de juliol de 2016, relativa a la 
sol·licitud de l’Ajuntament de Llagostera de pròrroga de 4 anys (2016-2019) per al Projecte 
d’intervenció integral en el centre històric de Llagostera:
FETS:
Primer.- En data 23 de juliol de 2009 el conseller del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques va resoldre atorgar a l’Ajuntament de Llagostera  una subvenció de 
3.750.000 €, corresponent al 75%  del pressupost (5.000.000 €) per al Projecte 
d’intervenció integral en el centre històric de Llagostera, que s’havia d’executar en el 
exercicis 2009-2013. 
En data 16 de desembre de 2013 es va concedir una pròrroga de 2 anys, prevista a 
l’article 15.2 de les bases que figuren al Decret 369/2004, pel qual es desplega la Llei 
2/2004, que amplia el termini d’execució fins al 31 de desembre de 2015.
Mitjançant Decret 53/2012, es modifica l’article 15.2 del Decret 369/2004 en els següents 
termes:
“Per resolució de la presidència de la comissió es podrà concedir una pròrroga, no 
superior a dos anys, si existeix una causa justificada no imputable al beneficiari, sempre 
que hagi estat sol·licitada amb anterioritat a la finalització del termini d’execució de les 
actuacions. Excepcionalment, per resolució de la presidència de la comissió, amb informe 
previ de l’oficina tècnica, es podrà ampliar aquesta pròrroga fins a un termini màxim de 
quatre anys més, sempre que sigui per finalitzar les actuacions finançades, existeixi una 
causa justificada no imputable al beneficiari i es mantingui l’equilibri pressupostari entre els 
camps del projecte d’intervenció integral aprovat. Aquesta pròrroga excepcional s’ha de 
sol·licitar abans que s’hagi exhaurit el termini de pròrroga ordinària.”. 
En data 4 de setembre de 2015 l’Ajuntament de Llagostera va sol·licitar a l‘Oficina  de 
Gestió del Programa de Barris del Departament de Territori i Sostenibilitat:
a) La modificació del pla financer.
b) Una pròrroga de 4 anys (2016-2019), d’acord amb el que estableix l’article 15.2 del 

Decret 369/2004, modificat pel Decret 53/2012.
Mitjançant resolució del secretari d’Habitatge i Millora Urbana, de data 28 de juliol de 
2016, es van adoptar els següents acords:
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a) Concedir a l’Ajuntament de Llagostera una pròrroga excepcional fins a 31 de desembre 
de 2017.

b) Aprovar un pla de finançament fins a 2017 elaborat per l’Oficina de Gestió del 
Programa del Pla de Barris.

Segon.- Des que es va aprovar el Projecte d’intervenció integral en el centre històric de 
Llagostera fins a l’actualitat els pagaments de la Generalitat a l’Ajuntament de Llagostera 
són els següents:

JUSTIFICACIONS PER PERÍODES DE JUSTIFICACIÓ:

Període 
TOTAL 
JUSTIFICAT

Total fons a rebre 
de la Generalitat Data pagament Total ingrés

22/03/2010           40.592,78 € 
02/08/2012        109.140,33 € 

oct-10 86055,88 64.541,91 €         02/08/2012 64.541,91 €         
maig-11 150.711,53 €      113.033,64 €       02/08/2012 113.033,64 €       

oct-11 175.167,47 €      131.375,59 €       06/07/2016 131.375,59 €       
maig-12 201.567,79 €      151.175,84 €       29/07/2016 151.175,84 €       

oct-12 128.986,62 €      96.739,92 €         02/08/2016 96.739,92 €
maig-13 103.064,74 €      77.298,56 €         pendent 0

oct-13 255.669,97 €      191.752,52 €       pendent 0
maig-14 146.464,90 €      109.848,65 €       pendent 0

oct-14 144.237,64 €      108.178,21 €       pendent 0
maig-15 125.536,61 €      94.152,45 €         pendent 0

oct-15 142.780,32 €      107.085,22 €       pendent 0
maig-16 208.924,80 €      156.693,61 €       pendent 0

TOTAL 2.068.812,42 €   1.551.609,23 €    706.600,01 €       
845.009,22 €       

        149.733,11 €        199.644,15 € maig-10

Total deute de la Generalitat:
Tercer.- Davant aquesta greu situació d’impagaments, l’Ajuntament de Llagostera va optar 
per suspendre temporalment l’execució de les actuacions més costoses del Pla de Barris, 
ja que previsiblement la Generalitat no pagaria el 75% del cost que li correspon.
Així mateix, en data 17 i 18 de gener de 2012 respectivament, l’alcalde de Llagostera va 
enviar cartes al president de la Generalitat i al conseller de Territori i Sostenibilitat 
reclamant un compromís real amb el Pla de Barris i un calendari de pagament de deute 
pendent. Les cartes de contestació del president de la Generalitat i del conseller de 
Territori i Sostenibilitat no van satisfer les pretensions de l’Ajuntament.
Com que la determinació de l’Ajuntament de Llagostera per tal de desenvolupar el Pla de 
Barris era infrangible, en data 27 de febrer de 2013 el Ple va aprovar una moció amb el 
següent contingut:
“Primer.- Manifestar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que l’Ajuntament de Llagostera té la voluntat d’executar les actuacions i les 
inversions previstes en el Pla de barris quan abans millor.  
Segon.- Comunicar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que l’Ajuntament de Llagostera té previst acollir-se a la pròrroga ordinària per a 
realitzar les referides actuacions.
Tercer.- Reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que concreti una nova planificació de les actuacions per els anys 2013, 2014 i 
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2015, en funció de les seves disponibilitats pressupostàries i un pla financer que permeti la 
seva efectiva execució.”
Anys després, quan havia vençut la pròrroga fins a 2015 i encara la Generalitat no havia 
concedit una nova pròrroga, el Ple de l’Ajuntament de Llagostera, en data 27 d’abril de 
2016, va aprovar la següent moció:
“Primer.- Manifestar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya que 
l’Ajuntament de Llagostera té la voluntat d’executar les actuacions i les inversions 
previstes en el Pla de barris quan abans millor.  
Segon.- Comunicar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya que 
l’Ajuntament de Llagostera es ratifica en la seva voluntat d’acollir-se a la pròrroga per 
desenvolupar el projecte per el període 2016-2019 tal i com es va manifestar el Ple en la 
sessió de 30 de setembre de 2015.
Tercer.- Demanar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya que es 
concedeixi la pròrroga sol·licitada  
Quart.- Demanar al Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya que faci front 
al pagament del deute endarrerit i justificat i que marqui un pla financer que permeti la 
seva efectiva execució.
Cinquè.- Donar trasllat de l’adopció dels presents acords al Departament de 
Vicepresidència, d’Economia i hisenda, Conselleria de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge i a l’Oficina de Gestió de Pla de Barris.””
FONAMENTS DE DRET:
Primer. Naturalesa jurídica del present escrit 
Tot i que el peu de la Resolució del secretari d’Habitatge i Millora Urbana, de data 28 de 
juliol de 2016, assenyala com a mecanisme d’impugnació el recurs d’alçada, entén 
l’Ajuntament de Llagostera que aquesta resolució s’ha de revisar per la via de la 
reclamació prèvia al recurs contenciós administratiu.
Efectivament, l’article 44 de la Llei 29/1998 de la JCA estableix:
“1. En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía 
administrativa. No obstante, cuando una Administración interponga recurso contencioso-
administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, 
anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad 
a que esté obligada.”
Consegüentment, la naturalesa jurídica d’aquest escrit és de reclamació prèvia a la 
via contenciosa administrativa. No obstant, si la Generalitat considera que la 
resolució s’ha d’impugnar mitjançant recurs d’alçada, s’ha de considerar com a tal 
en virtut de l’article 110.2 de la Llei 30/1992 segons el qual:
“2. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su 
tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.”
Segon. Objecte de la present reclamació prèvia a la via contenciosa administrativa
L’objecte de la present  reclamació prèvia a la via contenciosa administrativa és la 
Resolució del secretari d’Habitatge i Millora Urbana, de data 28 de juliol de 2016, en la 
qual s’adopten els següents acords:
“1. Concedir a l’Ajuntament de Llagostera una ampliació excepcional de 2 anys de la 
pròrroga i permetre-li completar les actuacions que reben finançament del “Fons de foment 
del Programa de barris” fins al 2017.
2. Aprovar la revisió de la estratègia  i les prioritats del projecte, així com el pla financer, 
adaptat d’ofici per l’Oficina de Gestió del Programa de Barris per adequar-lo al període 
2016-2017, el qual no comporta augment de despesa i manté l’equilibri pressupostari entre 
els camps del projecte d’intervenció integral aprovat.”
Tercer. Vulneració del principi de seguretat jurídica
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Segons el pla financer aprovat d’ofici en la resolució impugnada, la Generalitat pagarà a 
l’Ajuntament de Llagostera, l’any 2016, 194.932,50 € i, l’any 2017, 1.515.649,07 €.
El puntual compliment d’aquestes obligacions resulta altament improbable si tenim en 
compte que, des que va començar el Pla de Barris fins a l’actualitat, la Generalitat hauria 
d’haver abonat a l’Ajuntament de Llagostera 1.551.629, 23 €, dels quals encara es troben 
pendents de pagament 845.009,22 €.
Davant aquests números, la pregunta solament pot ser una: si en el període 2009-2015 la 
Generalitat ha estat incapaç de pagar  1.551.629, 23 € (n’ha abonat menys de la meitat), 
com podrà abonar en el període 2016-2017 la quantitat d’1.710.581,57 €?
No hi ha cap resposta raonable a aquesta pregunta. Consegüentment hi ha més 
possibilitats que la Generalitat pagui aquests 1.710.581,57 € repartits en quatre anualitats 
(2016-2019) que en dos (2016-2017) com preveu la resolució impugnada.
Consegüentment, atorgar una pròrroga de dos anys en lloc d’una de quatre (com està 
previst a l’article 15.2 del Decret 369/2004) introdueix, en un grau molt elevat, incertesa 
sobre la puntual realització dels drets que té l’Ajuntament de Llagostera davant la 
Generalitat, la qual cosa implica una vulneració del principi de seguretat jurídica consagrat 
a l’article 9.3 de la Constitució.
Quart. Vulneració del principi de bona fe.
Una de les conseqüències directes del principi de bona fe és la interdicció d’actuacions 
intempestives per part del titular d’una relació jurídica que dificultin l’exercici dels drets  per 
l’altra part de la susdita relació.
Doncs bé, entén l’Ajuntament de Llagostera que la decisió de prorrogar el termini del Pla 
de Barris solament dos anys (en realitat un i mig, donat que l’Ajuntament ha rebut la 
Resolució en data 28 de juliol de 2016) és una decisió que obliga a finalitzar aquest pla 
d’una manera intempestiva i que perjudica el normal funcionament del Consistori.
Durant 6 anys l’Ajuntament ha deixat d’executar més de la meitat del Pla de Barris perquè 
la Generalitat no pagava el 75% de la part executada, i ara se l’obliga a concloure 
l’execució del pla en dos anys (en realitat un i mig).
En un any i mig els serveis tècnics de l’Ajuntament, que com és lògic i natural són limitats 
atès que Llagostera és un municipi de solament 8.000 habitants, es veuran desbordats en 
l’elaboració, la tramitació i l’execució dels projectes finançats pel Pla de Barris.
A títol d’exemple, algunes de les actuacions més importants pendents d’executar són la 
d’urbanització dels carrers Marina, Baixada de la Costa, Santiago Rusiñol, Onze de 
Setembre i San Feliu. Doncs  bé, per portar a terme aquestes actuacions, cal redactar el 
projectes (la qual cosa implica la licitació dels mateixos), aprovar-los, licitar l’obra i 
executar-la.
En resum, la Generalitat, per la seva morositat, ha avocat l’Ajuntament de Llagostera a no 
executar una part substancial del Pla de Barris i ara l’obliga a realitzar-la en un any i mig 
d’una manera clarament intempestiva.
Aquesta actuació de la Generalitat vulnera l’article 7 del Codi Civil segons el qual:
“1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.
2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u 
omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se 
realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con 
daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las 
medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.”
Efectivament, la perllongada morositat de la Generalitat en el pagament del 75% de Pla de 
Barris és una circumstància que fa de la concessió de la pròrroga per solament dos anys 
un acte que sobrepassa els límits del normal exercici del dret i causa danys a l’Ajuntament 
de Llagostera (desbordament del serveis tècnics municipals).
Cinquè. Vulneració del principi de lleialtat institucional
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Entén l’Ajuntament de Llagostera que la la Resolució del secretari d’Habitatge i Millora 
Urbana, de data 28 de juliol de 2016, mitjançant la qual s’atorga pròrroga de l’execució del 
Pla de Barris fins a setembre de 2017, és l’últim capítol d’una gestió del susdit pla per part 
de la Generalitat caracteritzada per la vulneració continuada del principi de lleialtat 
institucional.
Efectivament, des que la Generalitat va començar a desatendre les seves obligacions 
(pagament del 75% de les obres realitzades del Pla de Barris), l’Ajuntament de Llagostera 
li va sol·licitar en repetides ocasions l’atorgament de pròrrogues i l’aprovació d’un nou 
quadre de finançament amb un termini adequat per fer efectius puntualment els 
pagaments derivats de l’execució del pla. Algunes d’aquestes peticions es van acordar en 
Moció de Ple, tal com s’especifica en el fet tercer del present escrit.
Davant d’aquestes reclamacions i mocions de Ple, la Generalitat ha fet cas omís en el 
sentit de que no ha pagat a l’Ajuntament de Llagostera el 75% del cost de les actuacions 
realitzades (ha pagat menys de la meitat) i tampoc va determinar quan s’el va demanar un 
pla de finançament creïble.
Doncs bé, ara la Generalitat acorda amb 7 mesos de retard una pròrroga de 2 anys (en 
realitat un i mig), que en cap cas resulta creïble als efectes de puntual pagament, i avoca 
l’Ajuntament a l’execució precipitada de les actuacions pendents del Pla de Barris.
Tot això revela que la Generalitat, en la seva gestió del Pla de Barris, no ha ponderat els 
efectes de la mateixa en el funcionament de l’Ajuntament de Llagostera, la qual cosa 
implica la vulneració del principi de lleialtat institucional consagrat a l’article 4 de la Llei 
30/1992.
Per tot això,
Sol·licito:
1. Que es declari sense efecte la Resolució del secretari d’Habitatge i Millora Urbana de 

data 28 de juliol de 2016.
2. Que s’atorgui pròrroga de 4 anys, prevista al l’article 15.2 del Decret 369/2004, per al 

període 2016-2019.
3. Que s’aprovi la modificació del pla financer (2016-2019) presentat amb la sol·licitud de 

pròrroga presentada en data 4 de setembre de 2015.
4. Que es consideri aquest escrit com un recus d’alçada interposat davant de la consellera 

de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
en el cas que es consideri aquesta la via adequada per impugnar la Resolució del 
secretari d’Habitatge i Millora Urbana de data 28 de juliol de 2016.”

Atès que el ple de l’ajuntament de Llagostera ha manifestat en diverses ocasions a les diverses 
conselleries responsables, la voluntat explícita d’executar el Pla de barris, i al Departament 
d’Economia de la Generalitat de Catalunya que faci front al pagament del deute endarrerit i 
justificat i que marqui un pla financer que permeti la seva efectiva execució, sense que aquesta 
petició hagi estat atesa.
S’acorda:
Primer.- Reiterem la voluntat de l’ajuntament de Llagostera d’executar les obres pendents del 
Pla de Barris, d’acord amb la capacitat tècnica i econòmica de l’ajuntament i amb un pla 
financer fiable i que compti amb la garantia de cobrament dels compromisos establerts, per part 
de la Generalitat de Catalunya 
Segon.- Donem suport al requeriment previ, presentat en data 22 d’agost de 2016 i demanem 
a la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya que atengui les sol·licituds que s’hi fan i que es reprodueixen tot seguit:

1. Que es declari sense efecte la Resolució del secretari d’Habitatge i Millora Urbana de 
data 28 de juliol de 2016.
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2. Que s’atorgui la pròrroga de 4 anys, prevista al l’article 15.2 del Decret 369/2004, per al 
període 2016-2019.

3. Que s’aprovi la modificació del pla financer (2016-2019) presentat amb la sol·licitud de 
pròrroga presentada en data 4 de setembre de 2015.

4. Que es consideri aquest escrit com un recurs d’alçada interposat davant de la 
consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, en el cas que es consideri aquesta la via adequada per impugnar la 
Resolució del secretari d’Habitatge i Millora Urbana de data 28 de juliol de 2016

Tercer.- Demanem al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya que faci front al pagament del deute endarrerit i justificat per 
l’Ajuntament de Llagostera, marqui un pla financer que permeti la seva efectiva execució en el 
termini 2016-2019 i faci la previsió pertinent en els pressupostos de la Generalitat per tal de 
garantir el seu pagament en els terminis previstos.
Quart.- Donar trasllat dels presents acords al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria d’Habitatge i Millora 
Urbana de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.”
 
Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que és una Moció que presenta el seu grup i li 
agradaria que tots els grups es posessin d’acord.
El mes de juliol es va resoldre la sol·licitud d’ampliació del termini del Pla de Barris. 
La llei preveu un màxim de quatre anys de pròrroga i Llagostera va demanar-ho per un motiu 
molt simple i és que si la Generalitat no havia estat capaç de fer front als pagaments dels últims 
cinc anys, no es veia cap lògica per demanar un termini curt.
La resolució arriba a finals de juliol i diuen que en comptes de quatre en donen dos, incloent-hi 
l’any 2016 i això vol dir que es té un any i mig per executar el Pla. 
En aquests moments les principals inversions del Pla de Barris estan per començar, exceptuant 
la part de la carretera. Tècnicament per l’Ajuntament és un problema, però financerament 
encara ho és més perquè haver d’assolir en dos anys una previsió financera prevista en quatre, 
comporta un desgast important.  
Tot això lligat a l’experiència prèvia d’haver fet diverses peticions al llarg d’aquesta anys perquè 
es concedís un pla financer realista i fiable va fer que es presentés recurs contra  aquesta 
resolució. 
El recurs es basa en els arguments que acaba d’explicar. 
La Generalitat malauradament no ha complert i en aquest plenari s’han aprovat per unanimitat 
diferents Mocions. El que es demana és que la Generalitat sigui coherent, donant el termini 
màxim que preveu la llei i que asseguri el finançament.
A la Comissió Informativa hi va haver una observació, per part del grup d’ERC, d’incorporar al 
redactat de la Moció que quan es donés trasllat del present acord s’hi afegís “als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya”, cosa que ja s’ha fet. 

El Sr. David Parron diu que al conjunt de la Moció li donaran suport, això no vol pas dir que 
estigui exempta d’algunes crítiq ues.
La Generalitat ja fa anys que ve ofegant a mols municipis de Catalunya, això comporta que 
s’hagin de demanar crèdits.
No només amb temes de Pla de Barris sinó també de PUOSC o de Llars d’Infants, o sigui, tota 
una sèrie de deutes, però sembla ser que ara alguns municipis estan cobrant i si no ho té mal 
entès a aquest Ajuntament li han ingressat prop de 300.000 euros d’un deute pendent.
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El Sr. alcalde diu que també han ingressat uns altres 100.000 euros fa pocs dies.                     

Continua dient el Sr. Parron que tant de bo això condís més, però fa que alguns municipis se 
sentin agreujats i incrementin les seves queixes cap a la Generalitat i ben justificades. 
Vol fer dues crítiques cap a la gestió que està fent l’Ajuntament, que d’altra banda, no són 
noves. 
La primera és que actualment si l’Ajuntament ha de fer front a la despesa que suposa el Pla de 
Barris no té estalvis suficients per afrontar-ho i s’hauria d’endeutar.
L’altra cosa que ja s’han queixat vegades és que moltes de les actuacions que es feien al 
municipi, s’havien inclòs al Pla de Barris i desvirtua el que és el Pla de Barris.
Concretament aquests diners eren per finançar aquest Pla i hi ha altres actuacions que 
s’haurien d’haver finançat d’altra manera i això posa en perill perdre els serveis de tècnic de 
joventut, promoció econòmica, tècnica d’habitatge, que ara estan inclosos dintre del pressupost 
del Pla de Barris.
Té els seus dubtes que la Generalitat pugui fer front no només al que deu sinó al que demana 
que ens comprometem a fer.
Com a mínim primer hauria de pagar el que deu i a partir de zero, parlem-ne.

El Sr. Antoni Navarro manifesta que agraeix que es tingui en compte el que va demana el seu 
grup i considera que l’actuació de la Generalitat cap els ajuntaments deixa molt que desitjar. 
Aquesta Moció d’alguna manera ve a queixar-se de que el comunicat s’hagi rebut en una època 
que possiblement molts ajuntaments no arribin a temps a presentar al·legacions i creuen que 
s’ha de donar un toc en aquest sentit a la Generalitat i per això estaven interessats en que no 
només unes conselleries rebessin el comunicat d’aquesta Moció, sinó que els diferents grups 
parlamentaris també en tinguessin coneixement i entre tots apretar una mica. 
Un tema d’aquesta magnitud, com és aquesta Moció, hauria estat bé que s’hagués consensuat 
i no només no és consensuada sinó que és del grup municipal de Convergència.
Quan hi hagi un cas d’aquest, que és flagrant, tothom s’ha de posar les piles i renyar a qui 
calgui i s’hauria de fer de manera conjunta. 

El Sr. Ramon Soler diu que Moció conjunta no, en tots cas si el plenari l’aprova per unanimitat 
no hi veu cap problema.
Li agradaria pensar que la unanimitat és igual quan l’oposició presenta mocions i l’equip de 
govern li dona suport.
Aquest recurs que vencia el 22 d’agost, té els seus dubtes que en molts llocs hagin arribat a 
temps de presentar-lo i vol agrair la feina del secretari i de la coordinadora de l’oficina tècnica 
del Pla de Barris per la feina feta. 
Agraeix als grups municipals que li donin suport perquè és el Pla de Barris de Llagostera no el 
de l’equip de govern. 
El Pla de Barris com es va concebre l’any 2008 no s’ha aplicat perquè era inaplicable. Si 
l’Ajuntament de Llagostera s’hagués encomanat a tirar endavant el Pla de Barris tal com es va 
redactar i tenint el compte els incompliments reiterats de la Generalitat, ara  l’Ajuntament tindria 
un problema financer enorme que hauria enfonsat les arques municipals.
El Pla de Barris ha incorporat al pressupost municipal 500.000 euros que abans no es tenien i 
no es tindran quan s’acabi i s’ha de preveure què passarà perquè els serveis no es podran 
mantenir tots, s’hauran de prioritzar.
Dit tot això,  celebra la unanimitat i reitera l’agraïment als tècnics i a secretaria pel suport i 
l’entrega donada. 

El Sr. David Parron pregunta fins quan té temps la Generalitat per respondre aquest recurs?

El Sr. secretari respon que depèn de com es qualifiqui jurídicament l’escrit.
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La Generalitat va dir que s’havia d’interposar  un recurs d’alçada, però és erroni perquè entre 
administracions no hi ha recursos, però si es considerés un recurs d’alçada i si no recorda 
malament, creu que és un mes i si és un requeriment previ, com creu que és, llavors són dos 
mesos.    

S’aprova per unanimitat  

2.1.6. PRP2016/1419   Moció d'AxLL-E, per impulsar una política de tarifació social en els 
serveis i equipaments públics municipals.-  Exp. núm. 2016/1315    

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

“Atès que la crisi econòmica continua colpejant amb força les famílies de Llagostera, amb atur, 
precarietat i exclusió social.
Atès que actualment malgrat disposar d’una feina moltes persones continuen estant en situació 
de pobresa, donada la precarietat laboral en què es troben, agreujada per la darrera reforma 
laboral.
Atès que l'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep amb major 
intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb força els treballadors i les 
treballadores i les classes mitjanes.
Atès que l’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de major 
dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la manca d’un 
finançament adequat.
Atès que els ingressos municipals provinents d’altres administracions, com ara els que 
cofinancen les llars d’infants, s’han reduït de forma significativa.
Atès que el salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1.000 € mensuals, per la qual 
cosa prenen rellevància conceptes com el criteri renda personal o altres anàlegs a l’hora de 
determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no obligatoris d’atenció a les persones però 
de gran importància per a la ciutadania.
Atès que nosaltres considerem que no n’hi ha prou amb tenir equipaments i serveis, sinó que 
cal que tothom hi pugui accedir, garantint així la seva funció social i que cap veí o veïna en 
pugui quedar exclosa per motius econòmics.
Atès que per moltes famílies requerir els ajuts dels serveis socials suposa un tràngol emocional 
que no estan disposades a assumir, quedant-se així al marge dels ajuts públics. 
Atès que l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics municipals 
segons la capacitat econòmica dels usuaris esdevé una política fonamental per a l’equitat, la 
inclusió social, el repartiment de la riquesa i que permet superar les barreres d’accés que tenen 
alguns ciutadans a determinats serveis i activitats municipals.
Atès que la tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei segons el 
nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o familiars), establint 
franges d’usuaris/es i un determinat preu o taxa per a cada franja que cobreix un percentatge 
variable del preu de cost de provisió del servei.”
S’acorda:
Primer.- Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus i taxes públiques municipals 
dels serveis, equipaments i activitats que presta l’Ajuntament de Llagostera, i que s’ajusti per a 
cada persona a la seva renda individual o familiar, constituint un criteri polític central des de la 
perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació 
personal i familiar. 
Segon.- Crear una comissió mixta, amb representants dels diferents grups municipals i tècnics 
municipals, per tal de desenvolupar una proposta de tarifació social sobre els preus i taxes 

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

Codi Segur de Validació c5a3af7fee634574ab34d3543a8c57a4001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=c5a3af7fee634574ab34d3543a8c57a4001


22

públiques dels serveis, equipaments i activitats municipals, per implementar-se durant el proper 
any fiscal”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. David Parron manifesta que pràcticament cada vegada que es fa el Ple de l’aprovació 
de la modificació de les ordenances fiscals, demanen que s’intenti impulsar una política de 
tarifació social, de manera que qui més capacitat econòmica tingui pagui més i qui menys 
capacitat tingui pagui menys de les taxes i preus públics. 
Hi ha famílies que no són capaces de sortir de la pobresa o bé perquè no tenen una feina fixa o 
bé perquè si tenen ingressos derivats d’una feina estan en una precarietat tal que no poden ni 
pagar un lloguer ni fer front a les despeses energètiques.
La crisi malaurament per molta gent continua vigent i pensa que és de justícia aplicar un 
sistema de tarifació social que no és una cosa d’avui per demà d’aplicar sinó que requereix de 
les eines i els recursos de l’Ajuntament per poder-ho fer.
Cal un estudi dels costos dels serveis, un estudi per saber a partir de quina renda els usuaris 
no poder fer servir els serveis, independentment de si són usuaris o no dels serveis socials, 
atès que hi ha gent que no se sent còmode d’anar-hi i aquesta seria una manera de dignificar 
aquestes persones. 
Seria aplicar una progressivitat de preus i  una vegada aplicat, cada un o dos anys caldrà fer-ne 
una avaluació per veure si ha funcionat.
A continuació passa a llegir els acords de la Moció.

El Sr. Antoni Navarro diu que troben bé la Moció i estan absolutament d’acord. 
Com que aquesta ordenança exigeix l’anàlisi de moltes dades i del treball que pugui aportar la 
gent de la casa, estaria bé acordar alguna reunió per mirar d’impulsar-ho i que no quedi en 
paper mullat com moltes vegades per la voràgine de l’administració acaba passant.  

El Sr. Ramon Soler agraeix que es faci aquesta proposta, que no deixa de ser la resposta a 
una proposta que al llarg dels anys s’ha anat fent des d’aquesta banda de la taula i per tant, 
l’accepten de bon grat i només demana que es sigui pràctic i realista perquè pugui tirar 
endavant. 

El Sr. David Parron diu que el que fa la tarifació social es establir una sèrie de trams.
Aquesta reducció de la taxa no implica que l’Ajuntament hagi de fer una aportació extra.

S’aprova per unanimitat  

2.1.7. PRP2016/1435   Moció d'ERC-AM, per a la millora del transport sanitari.- Exp. núm. 
2016/1331    

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

“L’any 2014 es va licitar un nou concurs públic per al Transport Sanitari, es va adjudicar amb 
molta polèmica durant el 2015 i, finalment, es va posar en marxa, segons el lot, entre el 
novembre de 2015 i el 14 de gener de 2016. Aquesta adjudicació no ha tingut els resultats 
desitjats i no ha estat exempta de problemes, queixes i crítiques per part dels usuaris i dels 
professionals sanitaris. Un resultat evident d’aquesta nova licitació ha estat una reducció 
important de les unitats de suport vital bàsic.
Concretant al cas de Llagostera, vam passar de tenir una unitat de suport vital bàsic a una 
unitat de suport vital intermedi. El que en teoria suposaria una millora, en realitat ha estat una 
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pèrdua en el servei, atès que la nova unitat té una àrea de treball més àmplia, cosa que suposa 
que sovint no pugui atendre necessitats del poble, i més tenint en compte que els trasllats 
interhospitalaris fan que estigui molt de temps fora de la població.
L’actual conseller de Salut, Antoni Comín, va reconèixer aquestes mancances, segons vam 
poder llegir a El Punt Avui de data 3 de març de 2016, en què es deia: “El conseller de Salut, 
Antoni Comín, va reconèixer ahir, en el ple del Parlament de Catalunya, que el desplegament 
del nou model de transport sanitari no urgent a les comarques gironines ha generat una 
muntanya d'incidències”.”
Per tot això,
S’acorda:
Primer.- Demanar al Departament de Salut de la Generalitat la revisió de les dotacions de 
vehicles de transport sanitari urgent i no urgent ateses les mancances actuals i les que es 
preveuen amb motiu dels canvis proper a l’Àrea Bàsica de Cassà.
Segon.- Vetllar que el transport sanitari mantingui els temps de resposta mínims existents 
abans de la contractació de transport sanitari vigent
Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que tingui en compte les 
mancances a nivell nacional i que apliqui en els propers pressupostos del 2017 les quantitats 
necessàries per disposar d’un parc de vehicles que doni resposta a les necessitats de la 
població.
Quart.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria 
de Salut i als grups polítics del Parlament de Catalunya.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Àlex Puig exposa que l’any 2014 es va licitar un nou concurs del transport sanitari a 
nivell autonòmic sense estar exempt de polèmica i finalment es va adjudicar el mes de gener 
del 2016.
En aquest concurs hi ha hagut molts entrebancs i polèmiques, fins i tot el conseller ho va 
admetre a unes declaracions fetes al Punt Diari.
La queixes són perquè hi ha hagut unes mancances en el transport, tant en el que és urgent 
com el que no. 
Volen fer esment que aquestes mancances a la llarga puguin provocar problemes i fins i tot 
sembla que als CAP també hi haurà canvis, motiu pel qual han decidit presentar aquesta 
Moció, encara que són conscients que l’Ajuntament no té potestat perquè és competència del 
departament de Salut, però sí que pot portar perjudicis a nivell local.         

A continuació el Sr. Navarro llegeix la part dispositiva de la Moció.

La Sra. Pilar Aliu pren la paraula i diu que és cert que hi ha hagut problemes i que tres 
persones han presentat queixa per escrit. També té constància de vuit e-mails enviats al 
coordinador del Transport Sanitari, o sigui que s’hi està a sobre. 
Vol fer esment que aquests problemes estan relacionats amb el transport sanitari no urgent i 
que l’urgent funciona.   
Per tot l’exposat, el vot de l’equip de govern serà favorable. 

El Sr. David Parron manifesta que el vot del seu grup també serà favorable i que no vol afegir 
res a la Moció, només demanar que l’Ajuntament hi continuï estan a sobre perquè qualsevol 
persona es mereix un transport sanitari digne. 

S’aprova per unanimitat.
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2.1.8. PRP2016/1437   Moció d'ERC-AM, en relació a declarar Llagostera com a municipi 
socialment responsable.-  Exp. núm. 2016/1332    

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

“La pobresa i l’exclusió social d’una part de la població és un fenomen estructural associat al 
nostre model econòmic, no exclusiu de temps de crisi. També creix el convenciment que ni 
l’estat ni el mercat, de forma aïllada, són capaços de fer front a aquestes problemàtiques. 
Tampoc el creixement econòmic és garantia de millora de les condicions de vida dels sectors 
socials més vulnerables sense una intervenció política redistributiva que l’acompanyi.
L’Administració, i concretament les Administracions locals i supramunicipals, tenen i han de 
tenir un paper important pel que fa al manteniment de la cohesió social i a un repartiment el 
màxim equitatiu possible dels recursos públics, que permeti garantir una vida digna a tots els 
seus conciutadans.
En aquest sentit les accions bàsiques per garantir i promoure la cohesió social es podrien 
resumir en 2 aspectes bàsics:
1- El comportament de l’Administració en el seu dia a dia, pel que fa a la contractació de 

serveis externs.
La integració d’aspectes socials en la contractació pública ha comportat, en els darrers 
anys, que molts ajuntaments hagin anat incorporant clàusules socials i ambientals en els 
procediments de contractació. Així doncs, els plecs de prescripcions tècniques es van 
configurant tenint en compte criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom, tal 
com es defineixen en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva 
inclusió social o la Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció 
internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat.
En matèria de prohibicions de contractar, s’hi inclouen els delictes contra els drets dels 
treballadors; les infraccions greus en matèria d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i 
no discriminació de les persones amb discapacitat; les infraccions molt greus en matèria 
social —incloent-hi les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals i la manca 
d’afiliació a la Seguretat Social, com també l’incompliment de les condicions especials 
d’execució previstes en matèria social en el contracte, si queden tipificades com a causa de 
resolució.

 Així mateix, es preveuen clàusules de preferència en l’adjudicació a igualtat de condicions amb 
les que siguin econòmicament més avantatjoses: 

a) A favor de les proposicions presentades per empreses que superen un determinat 
percentatge de persones treballadores amb discapacitat o dedicades específicament a 
la promoció i inserció laboral de persones en situació d'exclusió social.

b) A favor d’entitats sense ànim de lucre en contractes relatius a prestacions de caràcter 
social o assistencial.

c) A favor d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just, en contractes que 
tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç just.

D’altra banda, el TRLCSP (Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic) fa 
possible la inclusió de condicions especials d’execució dels contractes, sempre que siguin 
compatibles amb el dret. Aquestes condicions poden fer referència a consideracions de 
tipus social, amb la finalitat de promoure l’ocupació de persones amb dificultats particulars 
d’inserció en el mercat laboral; eliminar les desigualtats entre home i dona en el mercat 
laboral; combatre l’atur i afavorir la formació en el lloc de treball, i se’ls pot atribuir el 
caràcter d’obligacions contractuals essencials, a l’efecte que el seu incompliment sigui 

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

Codi Segur de Validació c5a3af7fee634574ab34d3543a8c57a4001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=c5a3af7fee634574ab34d3543a8c57a4001


25

considerat causa de resolució del contracte. Així mateix, l’incompliment d’aquestes 
condicions pot comportar, si així s’ha previst en els plecs o el contracte, la imposició de 
penalitzacions i la consideració d’infracció greu en relació amb el que preveuen les 
prohibicions per contractar.
El TRLCSP també regula la possibilitat que als plecs de clàusules s’obligui al nou 
adjudicatari a subrogar els treballadors de l’antic concessionari. Per últim, preveu una 
reserva de contractes a favor de centres especials de treball, en virtut de la qual es pot 
reservar la participació en els procediments d'adjudicació de contractes a aquests centres o 
reservar-ne l’execució en el marc de programes d'ocupació protegida quan, almenys el 70 
% de les persones treballadores afectades, siguin persones amb un grau de discapacitat 
que, a causa de l’índole o la gravetat de les seves deficiències, no puguin exercir una 
activitat professional en condicions normals.
Els ajuntaments no es poden mantenir al marge d’aquest context i han d’avançar en la 
promoció de les clàusules socials en les contractacions públiques, tenint en compte criteris 
ètics, democràtics, ecològics i solidaris.
Par altra banda, les Administracions tenen un paper fonamental en la regulació de les 
relacions laborals que estableixen, en definitiva, les condicions de treball de la seva 
plantilla. Per aquest motiu, l’existència de meses de concertació social en les quals 
participin els responsables de la direcció de les administracions i els representants dels 
treballadors escollits és fonamenta per garantir unes condicions de treballs dignes i per 
trobar solucions i respostes consensuades i dialogades als conflictes que sorgeixin.

2- L’actuació de l’Administració davant aquelles persones amb situacions vulnerables, per 
garantir unes condicions de vida digna a totes elles.
Malgrat que existeixen tímids senyals de millora, la crisi econòmica i social que fa més 
d’una dècada que suportem al nostre país ha tingut i té un fort impacte sobre les persones i 
la societat en general.
Actualment, existeixen moltes iniciatives tat des de l’àmbit públic com des del món 
associatiu, com des de l’àmbit privat, que fan una tasca molt important d’acompanyament i 
suport d’aquells col·lectius en situacions més greus o més vulnerables.
Les Administracions locals tenen un paper molt important pel que fa a decisions que tenen 
un impacte directe en l’economia familiar dels ciutadans a través de la regulació de les 
diverses taxes i preus públics que recapten en concepte del serveis que es presten a la 
ciutadania.
En aquest sentit les Administracions, en molts casos, ja contemplen en les seves 
ordenances fiscals bonificacions i exempcions per a aquelles persones o famílies en 
situacions vulnerables per tal que puguin gaudir de determinats serveis, o que l’impacte de 
la recaptació municipal sigui menor a partir de determinats llindars de renda familiar o 
situacions familiars, socials o laborals concretes.”

S’acorda:
Primer.- Incloure en els PCAP (Plecs de clàusules administratives particulars) les clàusules 
socials que recull  la Guia per a les clàusules contractuals de caràcter social de la Junta 
Consultiva de Contractació administrativa de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Incorporar en tots els contractes públics una clàusula contractual de caràcter 
essencial, que estableixi que els licitadors, contractistes, subcontractistes, empreses filials o 
empreses interposades no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons 
la llista de països elaborada por las Institucions Europees o, en el seu defecte, pel govern 
espanyol o català, i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com 
a delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la hisenda pública.
Tercer.- Incloure en els PCAP, malgrat que l’empresa adjudicatària del servei pugui ser una 
empresa multiserveis, el compliment de les condicions laborals regulades en el conveni del 
sector d’àmbit provincial, català o estatal.
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Quart.- Seguir aplicant i estudiar noves fórmules, a través de les Ordenances Fiscals i de 
l’acció dels serveis socials i l’Ajuntament, per protegir aquelles persones o col·lectius més 
vulnerables o amb situacions de risc, com per exemple: persones en situació d’atur, famílies 
monoparentals o nombroses, jubilats, joves, famílies amb ingressos reduïts, desnonats, 
persones amb risc d’exclusió social, discapacitats, etcètera. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona, al Consell Comarcal del Gironès i als 
seus grups polítics. “

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i explica que l’anterior Moció era del grup municipal 
d’ERC de Llagostera i aquesta és refeta sobre una de més extensa que es fa a nivell de 
Girona.
ERC  va tenir diversos contactes amb CCOO i la Moció s’ha aprovat a diferents municipis, fins i 
tot a la Diputació, per tal d’aconseguir apaivagar alguns dels problemes que porta la crisi.
La Moció tipus es basava en tres punts i ara s’ha reduïda a dos perquè són dos aspectes que 
poden tenir una incidència a Llagostera.  
El primer, seria el comportament de l’administració en el seu dia a dia pel que fa la contractació 
dels serveis externs. Moltes vegades aquest servei es contracta pel menor cost, sense tenir en 
compte polítiques de caràcter social o medi ambiental, per tant, el seu grup, si s’aprova aquesta 
Moció, es que en matèria de prohibicions de contractar, s’hi incloguin els delictes contra els 
drets dels treballadors, les infraccions greus en matèria d’integració laboral i d’igualtat 
d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat, etc. etc. 
El que pretenen és que els contractes que es facin amb diferents empreses vetllin per altres 
temes que no pas els purament econòmics. 
El segon aspecte d’alguna manera va lligat des d’una altra perspectiva al que ha presentat ALL 
que és l’actuació de l’administració davant d’aquelles persones amb situacions vulnerables, per 
garantir unes condicions de vida digna a totes elles.
Això el que planteja és que es tingui en compte a les ordenances fiscals que s’aprovaran totes 
les bonificacions que poden alleugerir les càrregues econòmiques a les famílies amb 
problemes. 
A continuació passa a llegir els punts de la part dispositiva de la Moció.  
Diu que si demanen que es notifiqui a la Diputació i al Consell Comarcal és perquè són les 
dues administracions amb les quals hi ha convenis i s’acaben fent contractacions.
A la Junta de Portaveus, el grup d’ALL ha presentat una proposta d’afegir un nou punt a la 
Moció i sembla que tothom ho ha vist bé. 

El Sr. Ramon Soler diu que estan compromesos en l’àmbit social amb fets perquè les 
ordenances de Llagostera ja recullen des de fa anys bonificacions, ajudes i subvencions a 
persones amb risc d’exclusió. 
Des de l’àrea de serveis socials o de promoció econòmica hi ha programes per donar suport a 
gent que té dificultats i que ningú es pensi que de cop i volta s’ha despertat aquesta voluntat, 
atès que això no és nou a Llagostera.
Pel que fa el contingut global de la Moció no hi tenen res a dir, però sí té un parell d’objeccions 
a fer-hi i és que aquesta Moció té dos punts que no són legals.
No crec que es pugui posar en un contracte que no pots licitar perquè has estat en paradisos 
fiscals perquè no és un delicte. Una altra cosa és que es valorin positivament coses i el mateix 
seria aplicable a algú que hagi estat investigat perquè ser investigat o imputat no vol dir haver 
comès cap delicte i per tant, la presumpció d’innocència espera i desitja que es mantingui molts 
anys en aquest país i no creu que hagi de ser motiu d’exclusió d’un contracte.
Això no ho posaria al text de la Moció i si es manté, particularment, hi votaria en contra perquè 
creu que no s’aguantaria.
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La voluntat de la Moció és voler demostrar i aplicar criteris de ponderació positiva a gent que 
doni suport a iniciatives de gent desafavorida i aquí no tenen res a dir i pel que fa a les 
exclusions seria més restrictiu perquè si realment s’aplica als contractes els invalidarà. 

El Sr. secretari manifesta que la llei no preveu haver invertit en paradisos fiscals i entén que 
no podria ser motiu d’exclusió. 
Altre cosa és que s’hagi estat condemnat per delicte fiscal, que això sí que és evident. 
En principi no es pot excloure una empresa pel fet de que legalment optimitzi les seves 
obligacions tributàries. 
A efectes de controlar-ho és francament difícil. Imaginem una mesa de contractació i com es 
pot acreditar tot això, és impossible.
La única cosa que es pot saber és si una empresa està al corrent de les seves obligacions amb 
l’hisenda pública o amb la seguretat social.
Però qui t’acreditarà que una persona no té invertit en un paradís fiscal? 

El Sr. David Parron diu que entén que més que ser una Moció de caràcter legal vol ser de 
caràcter ètic i no sap com poder evitar que empreses que tenen diners en paradisos fiscals 
puguin participar en contractes públics. 
En relació al tema dels investigats, si això ha de ser un problema, es pot deixar només amb els 
que han estat condemnats per corrupció.
La voluntat de posar els investigats per corrupció és perquè sempre es condemna el polític 
corrupte, però no al corruptor i això és el que volia evitar.
Per tant, proposa treure que està sent investigat i deixar només que han estat condemnats com 
a corruptors de polítics corruptes. 
En relació al tema dels paradisos fiscals, potser no es pot excloure ningú a participar, però se li 
poden donar menys punts i d’alguna manera l’estàs excloent. 
Ja fa temps que aquest Ajuntament està tenint visió social en molts temes, no en tots i a 
vegades fa falta una empenta. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que aquesta Moció no hi ha res a afegir per part del seu grup, 
llevat del que ha retallat el grup d’ALL.
Han retirat alguns dels aspectes que pensaven que no era problema de Llagostera  i que 
pogués tirar enrere la Moció.
Li sobta que CCOO que sap de sobre tots els conflictes que poden sorgir en les contractacions 
i recorda que aquest document en els seus inicis va estar elaborat per ERC i CCOO i que la 
Diputació ho hagi aprovat, pregunta si va sorgir algun conflicte. Si no en va sorgir cap és que 
no n’hi ha, per tant, seria partidari de mantenir-ho. 
El que proposa en David segur que és aplicable perquè més d’una entrada a l’Ajuntament avisa 
que hi ha determinades empreses que han estat sancionades i recorda que no poden entrar a 
contractació pública.
És afegir el que ja passa però d’alguna manera és donar compte per la seva part de la 
sensibilitat en aquest aspecte i per tant sí que ho inclouria i si el tema de l’investigat, que és 
l’antic imputat, pot donar lloc a equívoc, si els sembla es retira. 

El Sr. Ramon Soler diu que és de sentit comú no posar algú que està investigat, que pot 
resultar innocent. Amb els condemnats ja hi pot estar d’acord.
Senzillament el que està dient és que hi ha coses d’aquesta Moció que són inaplicables a 
efectes pràctics perquè no es pot provar que no s’ha fet una cosa.
Si al final es treu el matís que deia en David dels investigats, el vot de l’equip de govern serà 
favorable. 
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El Sr. David Parron diu que potser no ho pot demostrar l’empresa,  però li pots dir que et 
presenti una declaració jurada o davant de notari que digui que no en té i si es demostrés el 
contrari es podria impugnar el contracte.

El Sr. Antoni Navarro diu que voldria agrair que s’hagin aprovat les dues mocions que han 
presentat i sobre aquesta última considera que és bo que tothom sigui conscient de 
determinats aspectes a tenir en compte perquè creu que sí hi ha determinades empreses que 
incompleixen i no cal dir noms perquè és lleig.

Per tant, queda aprovada la Moció amb el següent redactat:

“La pobresa i l’exclusió social d’una part de la població és un fenomen estructural associat al 
nostre model econòmic, no exclusiu de temps de crisi. També creix el convenciment que ni 
l’estat ni el mercat, de forma aïllada, són capaços de fer front a aquestes problemàtiques. 
Tampoc el creixement econòmic és garantia de millora de les condicions de vida dels sectors 
socials més vulnerables sense una intervenció política redistributiva que l’acompanyi.
L’Administració, i concretament les Administracions locals i supramunicipals, tenen i han de 
tenir un paper important pel que fa al manteniment de la cohesió social i a un repartiment el 
màxim equitatiu possible dels recursos públics, que permeti garantir una vida digna a tots els 
seus conciutadans.
En aquest sentit les accions bàsiques per garantir i promoure la cohesió social es podrien 
resumir en 2 aspectes bàsics:
3- El comportament de l’Administració en el seu dia a dia, pel que fa a la contractació de 

serveis externs.
La integració d’aspectes socials en la contractació pública ha comportat, en els darrers 
anys, que molts ajuntaments hagin anat incorporant clàusules socials i ambientals en els 
procediments de contractació. Així doncs, els plecs de prescripcions tècniques es van 
configurant tenint en compte criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom, tal 
com es defineixen en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva 
inclusió social o la Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció 
internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat.
En matèria de prohibicions de contractar, s’hi inclouen els delictes contra els drets dels 
treballadors; les infraccions greus en matèria d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i 
no discriminació de les persones amb discapacitat; les infraccions molt greus en matèria 
social —incloent-hi les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals i la manca 
d’afiliació a la Seguretat Social, com també l’incompliment de les condicions especials 
d’execució previstes en matèria social en el contracte, si queden tipificades com a causa de 
resolució.

 Així mateix, es preveuen clàusules de preferència en l’adjudicació a igualtat de condicions amb 
les que siguin econòmicament més avantatjoses: 

d) A favor de les proposicions presentades per empreses que superen un determinat 
percentatge de persones treballadores amb discapacitat o dedicades específicament a 
la promoció i inserció laboral de persones en situació d'exclusió social.

e) A favor d’entitats sense ànim de lucre en contractes relatius a prestacions de caràcter 
social o assistencial.

f) A favor d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just, en contractes que 
tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç just.

D’altra banda, el TRLCSP (Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic) fa 
possible la inclusió de condicions especials d’execució dels contractes, sempre que siguin 
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compatibles amb el dret. Aquestes condicions poden fer referència a consideracions de 
tipus social, amb la finalitat de promoure l’ocupació de persones amb dificultats particulars 
d’inserció en el mercat laboral; eliminar les desigualtats entre home i dona en el mercat 
laboral; combatre l’atur i afavorir la formació en el lloc de treball, i se’ls pot atribuir el 
caràcter d’obligacions contractuals essencials, a l’efecte que el seu incompliment sigui 
considerat causa de resolució del contracte. Així mateix, l’incompliment d’aquestes 
condicions pot comportar, si així s’ha previst en els plecs o el contracte, la imposició de 
penalitzacions i la consideració d’infracció greu en relació amb el que preveuen les 
prohibicions per contractar.
El TRLCSP també regula la possibilitat que als plecs de clàusules s’obligui al nou 
adjudicatari a subrogar els treballadors de l’antic concessionari. Per últim, preveu una 
reserva de contractes a favor de centres especials de treball, en virtut de la qual es pot 
reservar la participació en els procediments d'adjudicació de contractes a aquests centres o 
reservar-ne l’execució en el marc de programes d'ocupació protegida quan, almenys el 70 
% de les persones treballadores afectades, siguin persones amb un grau de discapacitat 
que, a causa de l’índole o la gravetat de les seves deficiències, no puguin exercir una 
activitat professional en condicions normals.
Els ajuntaments no es poden mantenir al marge d’aquest context i han d’avançar en la 
promoció de les clàusules socials en les contractacions públiques, tenint en compte criteris 
ètics, democràtics, ecològics i solidaris.
Par altra banda, les Administracions tenen un paper fonamental en la regulació de les 
relacions laborals que estableixen, en definitiva, les condicions de treball de la seva 
plantilla. Per aquest motiu, l’existència de meses de concertació social en les quals 
participin els responsables de la direcció de les administracions i els representants dels 
treballadors escollits és fonamenta per garantir unes condicions de treballs dignes i per 
trobar solucions i respostes consensuades i dialogades als conflictes que sorgeixin.

4- L’actuació de l’Administració davant aquelles persones amb situacions vulnerables, per 
garantir unes condicions de vida digna a totes elles.
Malgrat que existeixen tímids senyals de millora, la crisi econòmica i social que fa més 
d’una dècada que suportem al nostre país ha tingut i té un fort impacte sobre les persones i 
la societat en general.
Actualment, existeixen moltes iniciatives tat des de l’àmbit públic com des del món 
associatiu, com des de l’àmbit privat, que fan una tasca molt important d’acompanyament i 
suport d’aquells col·lectius en situacions més greus o més vulnerables.
Les Administracions locals tenen un paper molt important pel que fa a decisions que tenen 
un impacte directe en l’economia familiar dels ciutadans a través de la regulació de les 
diverses taxes i preus públics que recapten en concepte del serveis que es presten a la 
ciutadania.
En aquest sentit les Administracions, en molts casos, ja contemplen en les seves 
ordenances fiscals bonificacions i exempcions per a aquelles persones o famílies en 
situacions vulnerables per tal que puguin gaudir de determinats serveis, o que l’impacte de 
la recaptació municipal sigui menor a partir de determinats llindars de renda familiar o 
situacions familiars, socials o laborals concretes.”

S’acorda:
Primer.- Incloure en els PCAP (Plecs de clàusules administratives particulars) les clàusules 
socials que recull  la Guia per a les clàusules contractuals de caràcter social de la Junta 
Consultiva de Contractació administrativa de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Incorporar en tots els contractes públics una clàusula contractual de caràcter 
essencial, que estableixi que els licitadors, contractistes, subcontractistes, empreses filials o 
empreses interposades no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons 
la llista de països elaborada por las Institucions Europees o, en el seu defecte, pel govern 
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espanyol o català, i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com 
a delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la hisenda pública.
Tercer.- Incloure en els PCAP, malgrat que l’empresa adjudicatària del servei pugui ser una 
empresa multiserveis, el compliment de les condicions laborals regulades en el conveni del 
sector d’àmbit provincial, català o estatal.
Quart.- Seguir aplicant i estudiar noves fórmules, a través de les Ordenances Fiscals i de 
l’acció dels serveis socials i l’Ajuntament, per protegir aquelles persones o col·lectius més 
vulnerables o amb situacions de risc, com per exemple: persones en situació d’atur, famílies 
monoparentals o nombroses, jubilats, joves, famílies amb ingressos reduïts, desnonats, 
persones amb risc d’exclusió social, discapacitats, etcètera. 
Cinquè.- Incorporar en tots els contractes públics una clàusula contractual de caràcter 
essencial, que estableixi que els licitadors, contractistes, subcontractistes, empreses filials o 
empreses interposades que vulguin optar a l’obtenció del contracte no poden haver estat 
condemnades en casos de corrupció a formacions polítiques o a polítics o polítiques.  
Sisè.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona, al Consell Comarcal del Gironès i als 
seus grups polítics. “

3. Acords d’urgència.

No se’n presenten.

4. Control i gestió municipal. 

4.1 Donar compte del Decret d’Alcaldia pel qual es determinen les línies fonamentals del 
pressupost municipal de l’exercici 2017. 

El Sr. Ramon Soler diu que això és un tràmit administratiu. Simplement el Ministeri demana 
que s’anticipin quines seran les línies fonamentals del pressupost per a l’any 2017 en el 
benentès que és emplenar paper en va com potser també la previsió a cinc anys del 
pressupost que es fa en altres casos.
S’ha fet amb un criteri tècnic i en cap cas pressuposa que s’acabi així. 
Senzillament és donar un tràmit més que no substitueix el pressupost que s’acabarà presentant 
a finals d’aquest any. 

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

El Sr. secretari pren la paraula i dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local,  que 
van des de la número 28 del dia 20 de juliol a la número 31 del dia 14 de setembre. 
I des de l’últim Ple s’han signat els Decrets que van des del número 884 al número 1.117.

4.3 Informes d’Alcaldia. 

El Sr. Xavier Vilella informa del següent: 
-Els treballs a les rieres ja fa una setmana que han començat. Recorda que és el tram de la 
Banyaloca a la zona de can Balandrich, fins arribar a la Gotarra, al rec que hi ha a l’alçada del 
taller Renault i també un tram que quedava per fer de les Banyaloques, que era net. 

El Sr. Jesús Malagón informa del següent: 
-Ara s’està en període d’inscripcions al Pavelló d’Esports.
L’obra per complir amb la normativa de la legionel·la pràcticament està acabada. Ara s’està 
treballant al camp de futbol.
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La resta tot marxa normal, apart de la malaltia que pateix en Quim Carbó, que desitja que es 
recuperi i pugui tornar al seu lloc de treball. 

El Sr. Sergi Miquel informa del següent: 
- Definitivament s’han acabat les obres de la Casa de les Víudes i aquesta setmana s’hi ha 
traslladat l’escola de belles arts i el reaprèn.
La data de l’acte d’inauguració ja es farà saber.
-Pel que fa a Joventut, el proper Ple s’intentarà portar el Pla Local de Joventut, com a gest 
simbòlic perquè no és necessari, però per posar-ho en valor, com es va fer fa quatre anys, per 
donar-li cos i pes a aquest document. 
-En relació a les obres del reforç del mur de contenció de la Baixada de la Costa, ha de dir que 
s’ha aprofitat un espai que hi havia i s’ha acabat de donar-li la volta a la zona verda existent.

El Sr. Ramon Soler informa del següent: 
-Estem acabant de preparar tota la programació de la Fira del Bolet, avui han arribat els 
programes i els propers dies la gent ja el rebrà a casa seva.
Com a novetats importants destaca que el dia 11 a la nit es farà una demostració de cuina al 
teatre del Casino a càrrec d’en Pep Nogué i de Girona Excel·lent.
A continuació es farà un tastet de bolets i l’entrega dels premis i també es repetirà un màpping 
a la façana del Casino. 
A la cloenda de la Fira,  es farà una dança aèria a la façana de l’església.
-Els cursos de formació han sortit aquests dies i estan funcionant bé.

La Sra. Pilar Aliu informa del següent:   
-La setmana passada hi va haver una reunió a l’ABS de Cassà de la Selva, amb alcaldes i 
policies de tots els pobles de l’àrea.
Ens varen dir que a partir del dia 3 d’octubre,  quan hi hagi una urgència a la nit no s’haurà de 
trucar a Cassà  sinó al 061.
-El dia 21 es va començar a fer la campanya de gats de carrer. Des del Consell Comarcal es 
recullen els gats abandonats als carrers i els esterilitzin. Se n’ha fet una colònia, o sigui, que 
estaran només en un lloc, per treure’ls de tot el poble i ben cuidats.

La Sra. Anna Hereu informa del següent:  
-L’inici del curs ha anat bé, tant a les escoles, com a les llars d’infants o a l’IES.
S’han obert les dues Llars, amb aules de PO, P1 i P2, amb menjador a totes dues. 
L’IES va començar les classes un dia més tard perquè hi ha un nou equip directiu, però també 
acabaran un dia més tard. 

El Sr. alcalde informa del següent: 
-A la carretera ja s’han soterrat les línies elèctriques, però encara falta telefonia. També s’ha 
tret un pal de formigó que hi havia a la cantonada de la placeta abans d’arribar a la parada del 
bus, lloc on s’ha d’ubicar un senyal de transit informatiu.
-S’han anat fent reclamacions del deute de la Generalitat i al llarg d’aquest estiu ja s’han cobrat 
uns 400.000 euros. Si està a sobre perquè encara queda molt per cobrar.
-La urbanització Font Bona va avançant. S’estan acabant les voreres i quedaria la capa de 
rodat i alguna altra deficiència detectada amb les pluges.
La depuradora ja funciona.
-A la urbanització La Canyera ja es va per fer la licitació de les obres. Hi haurà una reunió amb 
la Junta de Compensació i s’ha de resoldre un recurs presentat per poder anar avançant. 

4.4 Precs i preguntes
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El Sr. David Parron formula les següents preguntes: 
-El novembre del 2015 ALL i ERC varen presentar una moció al Ple que va ser rebutjada, per 
aplicar mesures urgents en polítiques d’habitatge, amb el pretext que tot el que demanaven els 
acords ja s’estava duent a terme per part de l’equip de govern.
Recorda quins són els acords i en quin punt s’està:
“Crear de manera urgent un cens d’habitatges buits, promoure la cessió forçosa dels habitatges 
buits que preveu la llei, utilitzar els procediments administratius que calguin per tal de sancionar 
o per iniciar processos sancionadors per infracció molt greu dels habitatges que es mantinguin 
buits i per tant, que continuïn amb la desocupació de l’habitatge i confeccionar el pressupost 
del 2016 tenint en compte els criteris d’emergència social en matèria d’habitatge”.
Demana en quin punt s’està i atès que ja s’hi estava treballant creu que ja deu haver avançat. 
-S’ha fet la contractació d’una modificació puntual del POUM a l’entorn de l’accés de l’est del 
nucli urbà. 
Voldria saber exactament a que es refereix aquesta modificació. 
-S’ha fet un document tècnic sobre la prevenció de residus,  pel qual s’ha demanat una 
subvenció. Demana si està disponible per consultar-lo i si poden explicar de què va.  
-Avui s’ha tractat tot el tema complexa del Pla de Barris i demana per quan hi ha prevista una 
reunió del Consell de Barris i considera que estaria bé informar els veïns quina és la situació 
actual i quina és la proposta de la Generalitat i de l’Ajuntament.

El Sr. Antoni Navarro formula les següents preguntes que les llegeix a continuació:  
-El tema de l’habitatge en totes les seves variants, pobresa energètica, exclusió d’habitatge, 
manca d’habitatge assistencial, etc,  ha esdevingut un dels principals problemes pels 
llagosterencs i la ciutadania en general i aquest `problema l’hauríem de fer nostra els que ens 
dediquem a la política activa. Massa sovint l’administració dóna l’esquena al problema, cosa 
que ha provocat l’oclusió de grups que treballen per defensar a l’empara de la llei els seus drets 
legítims.
La jornada d’ahir al Local Social “la Caixa” és una mostra d’aquest descontentament.
Un problema d’aquesta envergadura necessita una actuació ràpida, no exempta, si cal, d’un 
procés més lent de planificació a llarg termini. Demanem a l’equip de govern que actuï per 
resoldre la immediatesa, els problemes que necessiten una solució ràpida, que donin resposta 
al dret a l’habitatge i a la necessitat de tenir coberts els mínims que impliquen lluitar contra la 
pobresa energètica. Esta bé tenir una vila florida, arranjar parcs i muralles per atreure el 
visitant, adequar els locals culturals, i cal continuar fent-ho, però no sense deixar de banda el 
dret bàsic a l’habitatge digne, un dels drets humans més bàsics.
I és que, a Llagostera, els problemes van en ascens exponencial (si al 2014 es feien unes 17 
consultes diàries, al 2015 i al 2016 la mitjana de consultes està en 50-60) i era una de les 
preocupacions detectades al taller participatiu.
Concretament al cas de Llagostera:
1. Des d’Esquerra hem demanat infructuosament un informe més complert de les actuacions de 
l’Oficina d’Habitatge. Elm compromís de l’equip de govern en aquest sentit no s’ha vist 
acomplert. 
Quan tindrem un informe que dibuixi una fotografia autèntica del problema i superem la barrera 
del “no ens consten els problemes”?
2. Una de les necessitats “no detectades” és la de l’habitatge de lloguer social. De quants 
disposem? Quants hem aconseguit després de les negociacions amb els bancs? Quants 
habitatges buits tenim a Llagostera, segons el document enviat per l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya? Quants pertanyen a grans tenidors?
3. Molts del habitatges buits són producte de desnonaments i d’execucions hipotecàries. 
Quants s’han fet? Hi ha hagut un autèntic acompanyament per part de l’Ajuntament per intentar 
fer de mediador entre els bancs i la família desnonada? En quants casos? 
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4. Un altre problema a resoldre, amb la llei a favor en aquest cas, és els de talls de 
subministrament. No hem sabut veure cap carta adreçada a les empreses recordant-los la 
normativa al respecte. Quan es van enviar? Es troben en algun expedient? Es va fer registre de 
sortida? Com és que van arribant comunicats, el dia 1 de març, el 29 d’abril i el 29 de juliol, 
anunciant futurs talls de subministrament d’aigua per part d’Aqualia per impagaments? Que 
s’ha fet per ajudar els llagosterencs als quals s’ha tallat la llum o el gas? 
5. Segurament en alguns casos l’equip de govern respondrà que no en té constància. Crec que 
els responsables d’habitatge haurien d’estar al cas d’aquestes dades. En qualsevol cas, part 
del problema de manca d’informació parteix de la dispersió pel que fa a les sol·licituds. Caldria 
tenir un registre fiable de totes les demandes. En aquest sentit, el registre d’entrades de 
l’Ajuntament pot ser un bon mecanisme de centralització i seria bo adreçar la gent que fes la 
petició per tenir aquest mapa den clar  per part de tothom. 
Finalment, avui s’aprova un circuit per resoldre els problemes relacionats amb la violència 
domèstica. A Esquerra creiem que un protocol d’aquesta mena, on es deixessin clars els drets i 
deures d’usuaris i administració, agilitaria els procediments, Ens oferim per elaborar-lo, en 
cooperació amb la resta dels grups polítics del consistori i de les organitzacions que treballen el 
tema. 
7. El tema dels semàfors acústics de la carretera, que no varen presentar la moció perquè 
semblava que ja tirava endavant, encara no s’ha avançat, segons l’ha informat el tècnic i 
demana que es tiri endavant perquè és una necessitat per a persones de Llagostera. 
8. Demana també que consti a l’acta de la Comissió Informativa el que es va dir del 
complement específic.

El Sr. Sergi Miquel respon el següent:

- Pel que fa a les actuacions fetes des que es va aprovar la Moció, a finals del 2015 i fins avui 
hi ha un llistat de pisos buits que no permet detectar els  buits de llarga durada perquè és feta 
d’aquest any. 
Hi ha el llistat dels grans tenedors i dels bancs i hi ha una reunió demanada.  
Fa mig anys l’alcalde va signar una carta, corresponsabilitzant-se amb el Consell Comarcal i la 
Diputació de Girona per fer força a nivell municipal perquè els bancs no obrien les portes.
D’aquesta carta se n’ha parlat diverses vegades. 
També es varen reunir amb la immobiliària del Banc de Sabadell i ara s’està pendent de la cita 
que han de donar dos bancs més. 
Divendres faran una reunió de valoració amb la tècnica d’habitatge, amb serveis socials per 
abordar el protocol que va aprovar l’Ajuntament de Caldes i que la fundació Sergi hi ha 
participat activament en la redacció i redactar-ne un per Llagostera, que és un document 
innovador i trencador.
En relació a la resta de dades concretes demanades pel Sr. Navarro, diu que ja les demanarà a 
la tècnica d’habitatge i els hi farà arribar.
En relació a al pregunta formulada pel Sr. Parron de la modificació del POUM, respon que 
davant el taller de la Citroën hi ha un vial de servei que va en paral·lel al carrer i genera un 
tercer carril. El POUM preveu a l’altra costat on hi ha habitatges una via de servei igual i totes 
les cases estan afectades. El que es pretén resoldre és anul·lar la via d’accés i buscar una altra 
alternativa per connectar amb el polígon sense haver d’afectar els quatre metres i mig de 
cases, tal com està marcat ara.
Se’n varen assabentar perquè una propietària d’aquestes cases va demanar un crèdit i va 
veure que la seva finca estava afectada per aquesta actuació i un veí ha comprat una casa allà 
i vol saber quin marge de maniobra té.
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El Sr. Xavier Vilella, en relació a la subvenció demanda sobre residus, no és una cosa nova 
perquè al programa electoral de CiU ja posaven un punt d’intentar crear un lloc per poder 
reutilitzar els residus que entren.
A nivell europeu i a nivell de la Generalitat ja es marquen línies per fer un pas més en el tema 
del reciclatge.
Fins ara era reciclar per poder portar la matèria prima a la fàbrica d’origen i ara un altre pas 
seria intentar que tot el que pugui ser reutilitzat amb una petita aportació de material o 
manipulat es pugui utilitzar una altra vegada.
És una mica el que es fa ara, però només es fa quan el material que entra és bo. 
L’actuació que s’hauria de fer seria tenir una petita nau per emmagatzemar-ho i un petit talleret 
per fer-ho amb voluntaris i entitats.
Ja s’ha anat a mirar a altres municipis, concretament a Tàrrega o a Viladecans i també s’han 
assessorat i si concedeixen la subvenció veuran que faran. 
I en relació a consultar l’expedient, està a disposició dels regidors.
En relació a unes preguntes formulades pel Sr. Navarro, en relació al tema de la recollida 
d’escombraries i concretament quan demanava que es pensa fer per solucionar els problemes 
actuals, respon que el contracte de 8+2 es va exhaurir el gener del 2013 i mai de la vida 
s’hauria pensat que per licitar un contracte es trigarien quatre anys, però s’ha de tenir en 
compte que són dos plecs i han passat tres secretaris municipals i una manera de solucionar 
els actuals problemes és que pugui començar el nou contracte d’escombraries. 
Avui l’hi hauria agradat dir que això ja és una realitat.
Es va desestimar una al·legació i en queda una altra que també es desestimarà. 
I sobre l’altre pregunta que és per què no s’apliquen les sancions a l’empresa que fa 
actualment la recollida,  respon que com ha dit abans porten quatre anys fora del contracte 
inicial. S’ha de comptar que hi ha un vehicle que es va comptar que seria per vuit anys i ja ha 
superat dos anys de pròrroga més gairebé quatre anys més, s’està parlant d’un vehicle que té 
moltes avaries.
L’àrea de Medi Ambient té anotades totes aquestes anomalies i incidències i s’haurà de 
negociar amb aquesta empresa sortint, abans que sancionar, perquè tant per una banda com 
l’altre hi ha moltes coses,  com una caixa de camió bicompartimentada  que és de l’Ajuntament 
o tot una sèrie d’amortitzacions. 
Però tot aquest procés està al caure.

El Sr. Ramon Soler en relació a la pregunta de quan hi ha prevista una reunió del Consell de 
Barris, diu que quan hi hagi una resolució després es reuniran per replanificar, perquè és 
evident que amb l’actual resolució no es va enlloc. 
Hi ha una part de despesa prevista per tres anys per pagar tècnics que l’han sumada a l’any 
2017 i s’ha d’arreglar com moltes altres coses. 
La reunió hi serà, segur, però quan se sàpiga que s’ha de discutir. 

El Sr. Jesús Malagón, en relació als treballs que es fan al camp de futbol, diu que és adaptar 
els vestidors a la normativa sobre la legionel·la, el mateix que s’ha fet al Pavelló. 

El Sr. alcalde manifesta que ara s’anirà per contestar a les preguntes formulades pel Sr. Antoni 
Navarro, en representació del Grup Municipal d’ERC, que ha formulat per escrit.

La primera és la següent: 

-Quina justificació té la contraportada del llibret d’activitats d’estiu, en què es donava publicitat a 
ambulàncies d’Albacete i a festes taurines? 
El Sr. Josep Aliu respon que és un error d’impremta. És una empresa molt grossa que viu de 
la publicitat que s’hi posa. A l’Ajuntament no li costa ni un euro, a l’igual que el llibret de la 
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Festa Major. Ja es va reclamar però pràcticament ja estava tot fet. Espera que no torni a 
passar.

A continuació la Sra. Montserrat Vilà respon a una pregunta feta pel Sr. Navarro,  en relació 
a la pobresa energètica, manifesta que les cartes sí que es varen enviar a Aqualia, Fecsa 
Endesa, Gas Natural, Iberdrola i estan registrades. Se’ls explicava la llei i se’ls deia que abans 
de fer qualsevol tall de subministrament s’havien de posar en contacte amb els serveis socials 
de Llagostera per si la família estava en risc d’exclusió social. 
Pel que fa als talls de la companyia d’aigües Aqualia,  la llei 24/2015 explica molt clar que el 
que s’ha de fer és notificar des de serveis socials a totes les famílies i empreses amb risc que 
es posin en contacte amb els esmentats serveis socials.
Moltes d’aquestes cartes han estat retornades perquè eren pisos buits o bé les empreses 
havien tancat. 
Està tot registrat, però des del registre de Serveis Socials.      
Realment, les famílies que estan en situació precària ja han contactat amb serveis socials i 
s’han fet els passos necessaris perquè no hi hagi cap tall. 

La segona pregunta formulada per escrit és la següent: 

-Una empresa de Llagostera ha aconseguit que se li traguessin dues multes coercitives de 
647,45 i 2001,00 euros per caducitat de l’expedient sense que l’Ajuntament n’hagués fet un 
seguiment. 
Què es pensa fer amb aquestes coses?
El Sr. alcalde respon que els expedients sancionadors es varen delegar a l’empresa Xaloc.
L’interessat va rebre la notificació de les sancions, però amb un DNI equivocat. El seu advocat 
va fer un recurs i quan se li va tornar a comunicar ja havia prescrit. 
Aquest senyor n’ha pagat vàries, de sancions. 
No és des de l’Ajuntament que es resolen els recursos, sinó que és Xaloc, que ara també se li 
ha encomanat el cobrament d’altres sancions i se’n fa un seguiment més exhaustiu. 

La tercera pregunta és: 
-El dia 11 d’abril d’enguany es va denegar una sol·licitud d’empadronament. Per quina raó? 
Quines circumstàncies provoquen la denegació dels empadronaments? 
La Sra. Montserrat Vilà respon que el fet que es denegués aquest empadronament és perquè 
no es resideix en l’habitatge. Abans d’empadronar una persona hi va la Policia a diferents hores 
i dies per verificar si viu a l’habitatge.
Les tècniques de serveis socials també hi varen anar a comprovar-ho i varen veure el mateix, 
que el ciutadà en qüestió no hi viu, motiu pel qual es va denegar. 
El Sr. alcalde afegeix que sempre per empadronar es demana el contracte del lloguer de la 
casa o bé un document que acrediti qui n’és el propietari.
Es va fer una consulta al Síndic de Greuges, que va respondre que s’havia d’empadronar sí o 
sí. 
Per l’únic motiu que a un ocupa se li pot fer abandonar l’habitatge és perquè distorsioni la bona 
convivència dels veïns o hi desenvolupi algun negoci  il·legal.   

La quarta pregunta és: 
-Hi ha determinades actuacions respecte als carrers Panedes i Camprodon que cal tenir en 
consideració: 
Què fa un panell informatiu que pot despistar el conductor en una cruïlla manifestament 
perillosa?.
El Sr. Ramon Soler respon que l’objectiu és informar.     
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Quan es resoldran les queixes dels veïns sobre indicacions excessivament grans que tapen la 
visibilitat i la llum des de casa seva? 
Respon el Sr. alcalde que a informes d’alcaldia ja ha explicat que s’ha tret el pal d’electricitat  i 
ara s’anirà per canviar els senyals. 
Per què els semàfors de prop del carrer Costa Brava i del carrer Marina no serveixen per 
incorporar-se còmodament a la carretera sinó que, al contrari, hi dificulten l’accés?
Respon el Sr. alcalde dient que són semàfors que tenen una temporalitat molt curta, però que 
ja ho ha posat en coneixement de l’Enginyer municipal perquè ho estudiï.
Aprofita per dir que el tema del semàfor acústic, la d’acoblar l’empresa que gestioni 
l’enllumenat públic i ara precisament s’ha tret a licitació, motiu pel qual encara no s’ha fet, però 
sí que es tindrà en compte. 

La cinquena pregunta és:
-A quantes indemnitzacions s’ha hagut de fer front en el que portem de l’any per culpa del mal 
estat de les voreres? Quantes peticions hi ha d’arranjament de l’estat de les voreres? 
La Sra. Pilar Aliu respon que l’Ajuntament té una assegurança i directament no ha hagut de 
pagar res i d’indemnitzacions actualment n’hi ha una.
El Sr. alcalde afegeix que de voreres se n’han arranjat moltes. 
Hi ha un estudi fet pels tècnics de les properes actuacions que s’han d’anar fent.
La companyia d’assegurances demana un informe de la Policia Local i el que sí es fa és que 
automàticament s’arregla. 

Per acabar el Sr. Ramon Soler vol fer un prec en el sentit que l’apartat de precs i preguntes 
quan es va discutir al ROM es va mesurar perquè la gent pogués preguntar a darrera i no 
s’acabés a ¾ de 12. En cap cas es va considerar com la possibilitat de duplicar els temps amb 
preguntes per escrit, perquè aquestes es responen per escrit.
La idea era que en el Ple es pogués contestar una cosa que no necessités informació prèvia i 
no fer una doble tanda de preguntes, que avui s’han contestat totes, però agrairia que 
s’apliqués un simple sentit comú.

I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts 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. 
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