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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2016/8
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 27 DE JULIOL DE 2016
Horari: de 21:00 fins a 22:20
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU
Sr. Sergi Miquel i Valentí, regidor de CiU
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU
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.

Han excusat la seva absència els Srs. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU,  i el Sr. Antoni 
Navarro i Robledo, regidor d’ERC-AM

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 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLAGOSTERA - PLE2016/8

De conformitat amb el que estableixen els articles 53.1.c) i 103.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
assabentat pel secretari de la relació d'assumptes conclosos, es convoca la sessió ORDINÀRIA 
del Ple de l’Ajuntament de Llagostera, que se celebrarà a la Sala de sessions a les 21:00 hores 
del dia  27 de juliol de 2016, amb el següent Ordre del dia: 
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ORDRE DEL DIA

1. Actes pendents d’aprovar
1.1. PLE2016/7 ordinària 29/06/2016

2. Propostes

2.1 Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1116   Aprovar la modificació parcial de l'ordenança fiscal núm. 28. Exp. núm. 
2016/718. 
2.1.2. PRP2016/1143   Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2016 
del Pressupost vigent del Patronat Municipal d'Esports. Exp. núm. 2016/1058. 
2.1.3. PRP2016/1117   Moció d'ERC-AM, per tal de dotar els grups polítics de la infraestructura 
i els mitjans materials necessaris per desenvolupar la seva funció.-  Exp. núm. 2016/1080. 

3.  Acords d’urgència. 

4. Control i gestió municipal
4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local. 
4.2 Informes d’Alcaldia.
4.3 Precs i preguntes. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/7 ordinària 29/06/2016

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de totes els regidors amb dret a vot presents), 
amb les esmenes presentades pel Sr. David Parron, que ja s’han incorporat a l’acta.  

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1116   Aprovar la modificació parcial de l'ordenança fiscal núm. 28. Exp. 
núm. 2016/718    

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

“Vist que el Consell del Patronat Municipal d’Esports en sessió del dia 1 de juliol de 2016 
proposa mantenir els preus de la taxa per la utilització dels equipaments esportius i serveis o 
activitats esportives per a la temporada 2016/2017, modificant només el concepte d’activitats 
de temporada regular per adaptar els anys de naixement a les categories esportives.
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Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
a l’aprovació i la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La publicació dels textos actualitzats de les 
Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar acompliment al que estableix 
l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que han de complir la 
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. En aquest sentit, les modificacions introduïdes als 
textos de les Ordenances fiscals municipals obeeixen, a l’acompliment de les previsions 
normatives esmentades anteriorment.
S’acorda:
Primer.- Modificar parcialment l’ordenança fiscal núm. 28 reguladora de la taxa per la utilització 
dels equipaments esportius i serveis o activitats esportives:

Article 4. Tarifes

Concepte Tarifa
Utilització d’equipaments esportius
      Camp de futbol i pavelló d’esports (per grup i hora) 35,00 €
      Drets d’entrenament per a no federats 110,00 €/curs
      Pistes de tennis  7,30 €/hora
      Pistes de tennis (amb il·luminació) 12,00 €/hora
      Pista d’exterior (amb il·luminació) 9,00 €/hora
      Abonament pistes de tennis – anual general 71,50 €
      Abonament pistes de tennis – anual per esportistes d’altres seccions 30,00 €
      Abonament pistes de tennis – mensual 14,85 €
      Abonament pistes de tennis – temporada d’estiu  (15 de juny a 15 setembre) 38,50 €
      Plafó publicitari de 300 x 150 cm. 290,00 €/any
      Plafó publicitari de 300 x 100 cm. 195,00 €/any

Concepte Tarifa
Activitats de temporada regular – TEMPORADA 2016/2017
      Escola de l’Esport – nascuts entre 2007 i 2012 148,50 €
      Escola de l’Esport – nascuts  2005 i 2006 165,00 €
      Esport Benjamí, Premini i Prebenjamí – nascuts entre 2007 i 2012 148,50 €
      Esport Aleví i Mini -  nascuts  2005 i 2006 165,00 €
      Esport Infantil i Preinfantil – nascuts 2003 i 2004 165,00 €
      Esport Cadet – nascuts 2001 i 2002 192,50 €
      Esport Juvenil – nascuts 1999 i 2000 220,00 €
      Esport Sènior – nascuts 1998 i anteriors 231,00 €
      Gimnàstica nivell 0 – gent gran (2 dies a la setmana) 11,00 €/mes
Altres activitats
     Escalada 44,00 €
     Cursets tennis  (fins a 15 anys d’edat) 60,00 €/trimestre
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     Cursets tennis (per més de 15 anys d’edat) 72,00 €/trimestre

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord provisional, durant el 
termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el BOP. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari explica que aquesta acord tracta d’aprovar una proposta del Patronat Municipal 
d’Esports que fixa les tarifes per la utilització de les instal·lacions esportives.
Ara se’n farà l’aprovació inicial i a continuació es publicarà i si dintre del termini reglamentari  
no es presenten al·legacions, l’aprovació serà definitiva. 
Destaca que aquest acord el que fa és reproduir les taxes de l’exercici anterior, atès que no 
s’ha produït cap increment.

El Sr. David Parron manifesta que,  tal com va fer en el consell del Patronat, el seu grup 
s’abstindrà.
Com ja han manifestat en altres ocasions, any darrera any, considera que caldria tenir un preu 
diferenciat entre els esportistes que estan empadronats a Llagostera i els que no, atès que si 
l’Ajuntament fa un esforç per fomentar l’esport amb una aportació de més de 200.000 euros 
anuals, els esportistes que decideixen venir a fer les activitats a Llagostera haurien de 
contribuir més que els habitants del poble, motiu pel qual el seu vot serà l’abstenció. 

El Sr. Àlex Puig diu que el vot del seu grup també serà l’abstenció, de moment,  atès que es 
tracta d’una aprovació inicial.   

El Sr. Jesús Malagón respon que de cara a l’any vinent es mirarà de bonificar l’esportista 
empadronat a Llagostera. Cap al mes de març en tornaran a parlar per decidir com es farà. 

El Sr. secretari, en relació a la intervenció del representant d’ERC, que el seu vot serà 
l’abstenció perquè és una aprovació inicial, vol deixar clar que sí que és una aprovació inicial 
però si no es presenten al·legacions per dictaminar dintre del termini reglamentari, l’aprovació 
es devindrà definitiva i no hi haurà un altre moment per posicionar-se.

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels 8 regidors de CiU i l’abstenció dels 2 
regidors d’ERC i del regidor d’ALL). 

2.1.2. PRP2016/1143   Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 
1/2016 del Pressupost vigent del Patronat Municipal d'Esports. Exp. núm. 2016/1058    

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

“Vist que existeixen despeses ordinàries que no es poden demorar fins a l’exercici següent, per 
a les quals no existeix suficient crèdit en el Pressupost vigent de l’Organisme Autònom, 
Patronat Municipal d’Esports, es fa necessària la modificació de crèdits del Pressupost de 
l’Organisme Autònom sota la modalitat de suplement de crèdit.
Ateses les determinacions de la legislació aplicable:
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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— 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.
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.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Local de data 13/07/2016.
Vist l’acord adoptat pel Consell del Patronat Municipal d’Esports, en sessió tinguda el  
15/07/2016. 
I realitzada la tramitació legalment establerta,
S’acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2016 del Pressupost 
vigent del Patronat Municipal d’Esports, en la modalitat de suplements de crèdit finançats amb 
romanent de tresoreria per despeses generals, d’acord amb el següent detall:

Suplements de crèdits 
11.342.21390 Manteniment piscines     2.500,00 €
11.342.22102 Subministrament d’aigua     3.000,00 €
11.342.22199 Clor piscines     4.000,00 €
11.342.22706 Gestió activitats esportives    15.500,00 €

Altes en aplicacions de despeses 25.000,00 €

Finançament
 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 25.000,00 €

Altes en aplicacions d’ingressos  25.000,00 €

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

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. secretari explica que s’ha en posat en marxa l’activitat a la piscina de la Canyera i per 
finançar aquesta gestió s’ha contractat l’empresa Sportgest mitjançant un contracte de serveis, 
en virtut del qual se li pagaria una quantitat i ells prestarien el servei.
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Part d’aquesta retribució es compensarà amb la recaptació que faci l’empresa, mitjançant la 
venda d’entrades.
El contracte està pressupostat en uns 12.000 euros i no estava previst en el pressupost 
municipal.
Amb el vistiplau d’Intervenció es van agafar diners d’altres comptes amb els quals hi havia 
vinculació jurídica, atès que la llei permet agafar diners de comptes que no estan previstos per 
a un determinat contracte si hi ha aquesta vinculació. 
Avui s’aprovarà una modificació pressupostària en virtut de la qual s’abonen els comptes amb 
una part del romanent de tresoreria que té el Patronat.
Aquesta operació és absolutament necessària perquè quan el mes de setembre es facin el 
contractes dels monitors,  si els comptes no estan abonats,  la Intervenció municipal hauria de 
fer un informe negatiu i no es podria contractar ningú. 

El Sr. David Parron pren la paraula i manifesta que,  tal com ha dit el secretari,  el que motiva 
aquesta modificació de crèdit és l’obertura de la piscina, no l’arranjament.
La paradoxa és que per molt que legalment sigui possible fer aquesta vinculació jurídica, la 
realitat és que s’ha fet el contracte amb Sportgest sense tenir crèdit suficient per poder fer front 
a aquesta despesa.
Si aquesta modificació de crèdit, pel que fos, no s’acabés aprovant, es tindria un problema a 
l’hora de poder fer front a allò que ja està compromès a les partides del Patronat.
Ja ho varen dir a la reunió del Patronat que tot el tema de l’obertura de la piscina de la Canyera 
s’ha fet amb presses i malament. 
S’hauria d’haver fet abans amb més tranquil·litat i més tràmits i esperar l’any vinent, ja no venia  
d’aquí.
La manera d’adjudicar el contracte ha estat a dit. Com que és un contracte menor, no hi ha 
hagut cap oferta alternativa de cap altra empresa, sense poder saber si el preu ofert ha estat 
ajustat o no.
La modificació de crèdit de 25.000 euros per la gestió de la piscina durant un mes i mig, 
consideren que és excessiva i que es podrien haver estalviat aquest diners.
La decisió d’obrir la piscina no ha passat pel Patronat,  sinó que  ha estat una decisió de l’equip 
de govern i considera que, en ser una instal·lació esportiva,  com a mínim se’n hauria d’haver 
parlat.
Tampoc s’ha discutit en el Patronat què es pensava fer amb el romanent de 37.000 euros de 
què disposava,  que ara amb els 25.000 que s’agafaran només en quedaran 12.000. 
Per totes aquestes raons, votaran en contra d’aquesta modificació de crèdit. 

El Sr. Àlex Puig manifesta que estan completament d’acord amb el que ha manifestat en 
David, atès que tot ha estat fet amb presses, sense cap estudi econòmic. 
La zona de la Canyera no està prou dinamitzada com per poder tirar endavant aquest projecte.
Per tot l’exposat, el vot del seu grup també serà en contra. 

El Sr. alcalde manifesta que la reconstrucció de la piscina està inclosa en el pressupost 
d’aquest any 2016. 
S’ha demanat a la Diputació una subvenció per cobrir les despeses.
Era una necessitat posar en marxa aquesta piscina, que ja s’hauria d’haver fet l’any passat.
La gent de la Canyera portava molt de temps reclamant-la i a la piscina del poble hi havia 
overbooking, cosa que ara no. 
Considera que l’Ajuntament està per donar serveis i aquest n’és un. 
Hi ha famílies d’aquesta urbanització, principalment avis, que a l’estiu s’ocupen dels néts i no 
podien desplaçar-se fins al poble perquè no tenien vehicle i ara els poden portar a la piscina.
Fins i tot ha estat una millora per a les instal·lacions esportives del poble.
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El que ha de quedar clar és que tot el conjunt de la zona esportiva de la Canyera ha de 
funcionar. S’arranjaran les pistes de tennis, el camp de futbol i es condicionarà la zona de pic-
nic. 
Aquest àmbit és un complement important per a Llagostera per  la gran família esportiva que hi 
ha en aquest poble. 
L’adjudicació que s’ha fet està permesa per llei i no calien més pressupostos perquè fer una 
millora sobre 12.000 euros gairebé no és possible.
De totes maneres,  d’aquests 12.000 euros s’hauran de restar els ingressos de la piscina.

El Sr. Jesús Malagón afegeix que a diverses Juntes de Govern ja havia comentat que la 
piscina de la Canyera s’obriria la segona quinzena de juliol.
El Patronat d’Esports està en disposició de fer ús dels diners que té sense fer aquesta 
modificació. Aquest romanent és perquè la feina s’ha fet bé.
Si s’ha anat ràpid és perquè és un cas excepcional que ho requereix.
La despesa de gestió es reduirà perquè hi ha gent de les urbanitzacions la Mata, la Canyera i 
Mont-Rei que s’ha fet l’abonament. 

El Sr. David Parron manifesta que no ha dit que el Patronat no pugui fer el que vulgui amb el 
romanent, sinó que no se l’hi ha consultat per veure què es feia amb el romanent. 
Això no vol dir que el romanent no provingui d’estalvis ni de la feina ben feta, sinó que no s’ha 
tingut l’oportunitat de discutir en què es volia emprar perquè ha estat una cosa que li ha vingut 
donada. 
El cost total de posar en funcionament la piscina, o sigui les reparacions fetes, la maquinària  
més la gestió sortirà per uns 80.000 euros. Aquí ja s’ha tingut en compte la subvenció de 
12.000 euros de la Diputació.
L’Ajuntament ja tenia una piscina deficitària, que és la del poble,  i ara ja se’n tindran dues.
No ha dit que l’adjudicació sigui il·legal, atès que és un contracte menor que no arriba als 
18.000 euros, sinó que ha estat feta a dit.                  
El mateix informe de Secretaria diu que “per garantir l’encert i l’objectivitat en l’adjudicació del 
servei es considera convenient de consultar un mínim de tres empresaris amb capacitat 
suficient per la realització del contracte” i aquesta és la seva queixa perquè només s’han 
quedat amb un preu i no s’ha pogut  tenir un criteri més ampli per decidir. 
En cap moment ha dit que s’hagi fet de manera il·legal, senzillament que no comparteixen 
aquesta manera de fer les coses. 

El Sr. alcalde vol aclarir que,  pel que fa al tema d’haver demanat més pressupostos, la llei ho 
empara i s’ha fet per agilitar-ho. No es parla d’una empresa desconeguda,  sinó que ja fa uns 
quants anys que fa la gestió de l’esport de Llagostera i és una garantia.
Amb la primera oferta que varen fer no s’hi va estar d’acord i ja es va haver de negociar.
Sempre que ha estat possible i sense que fos necessari s’ha demanat més d’un pressupost.
Ara ens escandalitzem per 13.000 euros i en un govern on l’actual no en formava part es va fer 
una concessió per valor de 100.000 euros sense treure-ho a concurs sinó ampliant el conveni. 
El que es vol és que hi hagi transparència.
Si s’haguessin tingut problemes amb Sportgest, s’ho haurien rumiat, però no és el cas. 

El Sr. Jesús Malagón puntualitza que la piscina municipal no és deficitària.

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels 8 regidors de CiU i vot en contra  dels 2 
regidors d’ERC i del regidor d’ALL). 
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2.1.3. PRP2016/1117   Moció d'ERC-AM, per tal de dotar els grups polítics de la 
infraestructura i els mitjans materials necessaris per desenvolupar la seva funció.-  Exp. 
núm. 2016/1080. 

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

“El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. En el capítol IV (Mitjans de suport) d’aquest text, concretament a 
l’article 170 (Dels regidors i grups municipals), s’estableix que: 170.1.
Als municipis de més de dos mil habitants, tots els grups municipals han de disposar d’un espai 
per al desenvolupament de llurs activitats, que ha d’estar situat preferentment a la seu de 
l’Ajuntament mateix o en un local habilitat a aquests efectes, i també d’un espai per tenir 
reunions en el mateix edifici de la corporació. Igualment, l’Ajuntament ha de facilitar als grups 
municipals els mitjans humans i materials mínims i indispensables perquè puguin desenvolupar 
llurs funcions; se n’han de determinar els criteris i les condicions d’utilització per acord del ple,”
S’acorda:
Primer.- Habilitar i assignar als diferents grups municipals de l’Ajuntament despatxos per 
realitzar la seva activitat i reunions.”

El Sr. alcalde pren la paraula i diu que abans del Ple, a la Junta de Portaveus, s’ha arribat a un 
acord i cedeix la paraula al representant d’ERC perquè ho expliqui. 

El Sr. Àlex Puig manifesta que,  tal com ha dit el Sr. alcalde,  s’han reunit i han acordat que 
aquesta Moció es retira.
Amb aquesta Moció el que volien que s’entengués és que l’esforç que es fa des de l’oposició 
per treballar pel poble requereix uns horaris i un mínim de material.
L’única cosa que es demana és una taula, un ordinador i accés a material. 
Això ja s’ha aconseguit i el seu grup ja va adquirir el compromís a la Comissió Informativa que 
si s’arribava a aquest pacte retirarien la Moció i així ho faran.   

El Sr. Sergi Miquel afegeix que perquè s’hagi retirat aquesta Moció s’ha acordat habilitar una 
taula amb un ordinador i un telèfon perquè l’oposició pugui treballar de manera àgil.
El despatx de regidors serà destinat a l’equip de govern i els de l’oposició el podran utilitzar 
sempre que estigui lliure sense cap mena de problema. 

3. Propostes urgents

S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents) declarar la urgència i 
tractar el següent tema a la present sessió: 

3.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

3.1.1. PRP2016/1183   Aprovar el Compte General de la Corporació de l’exercici 2015.  
Exp. núm. 2016/897.    

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“Vist el Compte General de la Corporació de l’exercici 2015 (que inclou el de l’Ajuntament i dels 
organismes autònoms Residència J. Baulida i Patronat municipal d’Esports), integrat pel Balanç 
de situació, pel Compte de resultats econòmic patrimonial, per l’Estat de liquidació del 
pressupost, per la Memòria i per la documentació complementària.
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Vist l’informe d’Intervenció emès en data 1 de juny de 2016, i el dictamen de la Comissió 
Especial de Comptes, emès en data 22 de juny de 2016.
Vist que el referit Compte General i l’informe de la Comissió es van exposar al públic mitjançant 
edicte publicat al BOP de Girona núm. 122, de 28 de juny de 2016, i a l’e-Tauler de l’Ajuntament, 
per un termini de 15 dies hàbils, i 8 dies hàbils més, a fi i efecte que es poguessin formular les 
objeccions i observacions que es consideressin oportunes.
Vist que, segons certificació emesa per la Secretaria d’aquest Ajuntament, durant el període d’exposició 
al públic de 15 dies i 8 dies més, no s’han presentat al·legacions en el Registre General de l’Ajuntament.
Ateses les determinacions de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local; 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; del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I, del títol VI, 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, en matèria de pressupostos; 
de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos 
de les entitats locals; i de la resta de normativa de referència.
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.o) del D.L. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per delegació de 
l’Alcaldia.
ACORD:
Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació de l’exercici 2015, integrat pel de 
l’Ajuntament i dels organismes autònoms Residència J. Baulida i Patronat municipal d’Esports.
Segon.- Retre el Compte General de la Corporació de l’exercici 2015 a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya.”

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. secretari pren la paraula i diu que a finals de juny es va reunir la Comissió Especial de 
Comptes que va informar el Compte General. 
En aquesta Comissió hi era present la interventora municipal, que va explicar el contingut 
d’aquest Compte, on hi consta un informe favorable signat per ella conforme s’ha redactat 
d’acord amb el text refós de la llei d’Hisendes Locals i amb les instruccions de comptabilitat 
d’Administració Local.  
La interventora va aclarir que la situació patrimonial de l’Ajuntament és correcta, en el sentit 
que hi ha més drets que deutes i que hi ha un fons de maniobra perquè l’exigibilitat dels deutes 
és menor que la liquiditat dels ingressos, amb la qual cosa tampoc hi haurà tensions de 
tresoreria. 
Seguint la normativa de les Hisendes Locals,  es va informar favorablement, es va aprovar i es 
va exposar al públic. Aquest termini legal, va concloure el 25 de juliol, motiu pel qual no es va 
poder incloure a l’ordre del dia de la Comissió Informativa.
Durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació.

El Sr. David Parron diu que el vot del seu grup serà l’abstenció. 

El Sr. Àlex Puig també diu que el vot del seu grup serà l’abstenció. 

4. Control i gestió municipal

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

El Sr. secretari pren la paraula i diu que des de l’últim Ple s’han signat els Decrets que van des 
del número 775 al número 883/2016. 
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I dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local que van des de la número 24 del dia 
22-06-2016 a la número 27 del dia 13-07-2016. 

4.2 Informes d’Alcaldia

El Sr. Xavier Vilella pren la paraula i explica el següent: 
-En plens passats va comentar que es farien neteges de rieres. De fet, aquests treballs ja estan 
adjudicats i si encara no s’han portat a terme ha estat perquè a la primavera l’ACA no ho 
autoritza. 
Perquè la feina es fes d’una manera més mecanitzada, es va acordar amb l’empresa no fer-ho 
quan els camps fossin sembrats i ara s’està retardant més del compte perquè amb el Pla Alfa 
activat no deixen fer feines amb màquines, però una vegada plogui o es desactivin aquests 
Plans es començaran les feines.
-Una de les lluites constants que té aquest Ajuntament és el tema de les parcel·les brutes, 
sobretot de vegetació.
Els requeriments surten tots en una sola data i  els interessats poden presentar-hi al·legacions, 
això fa que s’acabi allargant moltíssim i que ja hagi passat el període estiuenc.
Des dels serveis jurídics municipals es va intentar buscar una fórmula més àgil per poder 
sancionar els propietaris que no netegin, cosa que no es va poder tirar endavant perquè no era 
del tot correcte.
Ara el procediment consistirà a fer el requeriment i si no neteja sancionar i si tampoc ho fa 
demanar autorització al Jutjat per poder entrar a la parcel·la.
Una vegada s’obté l’autorització judicial,  es notifica tant a l’Ajuntament com al propietari a qui 
van repercutides les despeses.

El Sr. Jesús Malagón informa del següent:
-Una patinadora del Club de Patinatge de Llagostera, la Neus Mateu, ha quedat tretzena del 
Campionat d’Espanya,  que es va fer la setmana passada a les illes Canàries. 

La Sra. Montserrat Vilà informa del següent: 
-Avui s’ha reunit la Comissió d’Admissió. Hi ha hagut 30 sol·licituds de beques per a les llars 
d’Infants, que ha estat atorgades en un 70%.
-Hi ha hagut un canvi a Serveis Socials, atès que la Roser Parera ha passat a ser coordinadora 
de l’Àrea Bàsica. Ara hi ha una noia que es diu Dolors i que ve de Salt, que coneix molt bé el 
territori i el servei primari. 

El Sr. Sergi Miquel informa del següent: 
-Les obres de la Casa de les Viudes van amb retard per un problema d’humitats de l’edifici,  
que no permet col·locar el vinil del terra.
Demà hi ha una reunió per mirar de resoldre-ho i el trasllat de serveis previstos per a aquest 
mes de juliol es faria el setembre. 

El Sr. Josep Aliu informa del següent: 
-Aquest cap de setmana és fa la Fira del Batre. Abans es feia el diumenge i aquest és el primer 
any que es farà el dissabte. El canvi s’ha fet perquè es començava el diumenge al matí i amb la 
calor que sempre fa era una mica caòtic passejar per la fira o bé, per exemple, mirar les 
tallades de troncs. 
S’ha optat per començar els actes el dissabte a les cinc de la tarda i allargar-ho una mica més 
a la nit.
Començarà obrint els actes la Colla Gegantera, després es batrà i farà paller, els Castellers de 
les Gavarres, la Colla de Gelida i la de Terrassa faran castells i també actuarà l’esbart dansaire 
de Cassà.

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

Codi Segur de Validació 20f7ec7a760f4a53903a8d4dbaf7a57b001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=20f7ec7a760f4a53903a8d4dbaf7a57b001


11

A l’hora de sopar el grup Terra Endins cantarà havaneres i per acabar els Pastorets Rock faran 
una actuació. 
També hi haurà atraccions per a la mainada i l’escola d’art Pere Mayol farà coses per a ells.
S’ha buscat una certa qualitat pel que fa a les parades i que lligués amb la Fira, amb productes 
de proximitat Km.0,  productes locals, de venda de formatges i de vins, de carbó de l’Ardenya, 
etc.
Convida tothom a assistir-hi i espera que vagi bé. 

La Sra. Pilar Aliu informa del següent:  
-Juntament amb l’àrea de Joventut, aquest any s’ha fet la Brigada Jove. 
Aquest mes de juliol a la Brigada ja hi ha un noi. El primer que va venir no va anar gaire bé i va 
plegar. Ara n’hi ha un altre i la setmana entrant començarà el del mes d’agost. 
-Amb l’empresa que hi ha contractada per la jardineria, de la Fundació Ramon Noguera,  hi va 
un noi que comença a agafar pràctica i poder entrar a treballar-hi. 
-Ja hi ha la màquina d’escombrar nova i de moment va tot bé.

La Sra. Anna Hereu informa del següent:
-Malauradament, com tothom sap, ha mort la directora de les llars d’Infants, l’Anna Gascons. 
En principi la nova direcció semblava que aniria compartida, però parlant-s’ho entre ells els ha 
semblat que no i qui acceptarà el càrrec serà la Raquel Fumadó, sempre amb l’ajuda de les 
companyes..
-Durant l’estiu, com cada any, es fa el manteniment dels edificis de les escoles.
Al Lacustària i a les Llars d’Infants es fa tant el manteniment de l’edifici com el dels patis, però 
al Puig de les Cadiretes i a l’Institut només es fa el manteniment del pati.

El Sr. alcalde informa del següent:
-Tal com ha explicat l’Anna,  vàrem perdre l’Anna Gascons fa uns dies i des de l’Ajuntament es 
va traslladar el condol a la família.
És obligat fer-li un reconeixement perquè són molts els anys que s’ha dedicat a l’ensenyament 
amb la cura dels petits. Aquest curs portava la direcció i malauradament ens ha deixat.    
Cal agrair la bona col·laboració de les seves companyes de feina, que per suposat han estat a 
l’alçada. 
-Al parc conegut com de l’elefant, s’hi ha instal·lat una tirolina i un multijoc. Era una demanda 
feta per uns grups de nanos d’una edat que ja no els agrada anar als parcs infantils ni tampoc a 
l’skate parc.
-D’aquí poc la Diputació pagarà els 100.000 euros que deu la Generalitat del PUOSC.
Ha sortit la convocatòria del PUOSC 2016-2017, també de manteniment i obres i s’ha d’acabar 
de concretar l’obra que es vol presentar. L’any passat es va fer el manteniment de l’enllumenat 
públic.
-Pel que fa a les obres de la carretera, ENDESA ja està solucionant el problema que hi  havia 
per fer les descàrregues, atès que està retirant tot el cablejat elèctric.
S’està acabant d’ultimar amb el Sr. Gorgorió de Carreteres la col·locació del senyal lluminós 
que quan es va amb excés de velocitat avisa perquè es redueixi. 
A l’entrada del poble hi ha uns panells informatius de les activitats que es fan al municipi i 
també se’n col·locarà un a la Plaça.        
-Hi ha hagut un problema amb la bassa d’aigua del mas Rissech,  que té peixos i per la 
sequera ha baixat molt de nivell.
Hi ha gent que vol defensar el que en diuen el llac, que no ho és, sinó que és una bassa 
artificial.
Un dels problemes que hi haurà quan es vagi per executar la urbanització Selva Brava serà 
que Medi Ambient demanarà que es concentri més cap a la part de baix i potser aquesta bassa 
corrirà perill, però ja es veurà. 
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-S’ha fet l’asfaltatge de diversos carrers del poble. Concretament al carrer Fivaller es volia 
haver fet una acció més profunda com arranjar també els serveis, però com que no es donava 
per més i la quantia no arriba per acollir-nos al PUOSC es va optar només per asfaltar-lo. 
L’àrea dels serveis tècnics ja té controlats els carrers més deteriorats per fer-ne una segona 
fase. 

4.3 Precs i preguntes. 

El Sr. alcalde pren la paraula i diu que les preguntes que el grup d’ERC va presentar per escrit 
i d’acord amb el que marca el ROM, es poden contestar tant per escrit com aquí en el Ple i s’ha 
optat per fer-ho de paraula. 

A continuació el Sr. David Parron fa els següents precs i preguntes:  
-Aprofitant que es vol donar en concessió tota la zona esportiva de la Canyera, el prec seria 
que s’actualitzi el MIEM, o sigui, el mapa d’instal·lacions esportives municipals, per saber què 
s’hi vol fer i que també s’hi incloguin les pistes de pàdel.
Tor perquè a l’hora de redactar el plec de condicions es pugui prendre una decisió correcta. 
-El segon prec aniria en relació amb la biblioteca,  que torna a tancar quinze dies. L’any passat 
ja varen fer el mateix prec. 
Durant l’estiu hi ha nens que no poden o no volen anar a cap casal o bé altres persones que 
volen utilitzar els ordinadors.
També durant l’estiu es podria aprofitar per fer foment de la lectura, atès que hi ha gent que té 
més temps lliure.
El prec que fa seria que es fes un esforç econòmic per mirar de cobrir el torn del personal que 
falta, encara que aquest any ja no hi ha temps, però sí de cara a l’any vinent. 
-En relació a la neteja de les voreres i amb el sistema que es fa servir quan es recullen les 
escombraries, no passa en totes les zones del poble, però el noi que recull les bosses 
d’escombraries les apilona totes en un lloc i llavors quan passa el camió les tiren a dintre.
Principalment a l’estiu les bosses regalimen i és una mica fastigós perquè deixen les voreres 
ben brutes.
Demana si això es podria solucionar d’alguna manera fins que es canviï el mètode de recollida. 
-Fa temps es va aprovar el complement de productivitat per al sergent i el caporal de la Policia. 
Es va dir que era per acabar amb les hores extres, però aquestes es continuen passant,  en 
comptes de donar-los un cop d’atenció. En el pressupost d’aquest any es va veure reflectit 
l’increment d’aquest complement i en la discussió ja es varen queixar i se’ls va contestar que 
no passarien més hores extres, però aquest any se n’han tornat a passar.
La pregunta és per què se’ls continua permetent que passin hores extres quan ja queden 
cobertes amb aquest complement de productivitat. 
Entén que es puguin cobrar hores extres per fets ocasionals i excepcionals, però la Festa Major 
no és un fet excepcional que pugui portar associades hores extraordinàries fora d’aquest 
complement de productivitat, atès que se celebra cada any des d’en fa molts. 
-Sobre la compra de dos telèfons iphone-6 també per al sergent i el caporal, de 800 euros 
cadascun, que ja havia demanat explicacions a la Comissió Informativa i no se l’ha contestat.
Va intentar esbrinar-ho buscant documentació i esperava algun informe tècnic on es digués per 
què necessiten aquest telèfon tan summament car.
Aquest informe està signat pel mateix sergent, que és una mena de “yo me lo guiso, yo me lo 
como” i no diu res tècnic només que és un contracte menor.
La pregunta és què necessiten tenir en aquests telèfons que no puguin tenir en uns altres més 
econòmics de 300 o 400 euros, que són suficientment bons i equipats. 
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El Sr. Àlex Puig pren la paraula i manifesta que,  en relació a les preguntes formulades per 
escrit pel seu grup i tal com han quedat a la Junta de Portaveus, tant els  és que se’ls 
respongui per escrit com oralment en aquest Ple. 
No obstant això, té un parell de preguntes que fan referència al segon equip de metges de 
l’Àrea Bàsica de Cassà de la Selva.
Cada vegada va agafant més cós que aquest equip el mes de setembre o octubre el retirin.
La pregunta és si l’Ajuntament en té coneixement i quines mesures es prendran.
Explica que hi ha dos equips, l’intern,  que és el que fa les urgències a dintre,  i l’extern,  que fa 
els domicilis urgents.
I aquest extern és el que sembla que volen treure.
Demana si s’ha parlat amb el cap de l’ABS i quin procediment se seguirà, encara que 
l’Ajuntament no pugui prendre decisions en aquest sentit, però alguna queixa o alguna carta sí 
que es pot fer per intentar que aquest equip no desaparegui, atès que ja hi ha prou mancances 
en sanitat al poble. 
-Al carrer Albertí, al mur de la Torre li sobresurt una vegetació que cau sobre la vorera i la fa 
pràcticament intransitable i a més les romegueres poden provocar alguna lesió. 

El Sr. alcalde respon el següent:
-Cada any s’ha de requerir els propietaris de la Torre Albertí perquè tallin les plantes que 
sobresurten, aquest any també es farà. 
-Pel que fa al MIEM: sí,  cal fer-ne una revisió perquè també s’està estudiant la possibilitat 
d’ampliar la zona del camp de futbol i,  pel que fa a la zona esportiva de la Canyera,  no 
recorda en el MIEM actual què s’hi contemplava. 

El Sr. Jesús Malagon aclareix que el MIEM se centrava molt en la zona esportiva del poble i 
feia poc esment a la Canyera. 
Ha de dir que quan es va fer el MIEM era una època de molta bonança.

El Sr. Josep Aliu respon el següent: 
-Tancament de la Biblioteca durant quinze dies: Es va molt just de personal i si no es tanca 
durant aquests quinze dies s’allarguen molt les vacances gairebé fins Nadal.
Però de totes maneres és veritat que falta una persona i de cara al pressupost de l’any vinent ja 
es mirarà. 

El Sr. Xavier Vilella, en relació al tema dels lixiviats,  diu que és veritat que a l’estiu s’agreugen 
i l’hàbit que té l’empresa de fer les piles no ajuda gens.
Quan això passa, bé sigui per problemes del camió o perquè es fan les piles, l’empresa ho 
hauria de netejar. Si no ho fa i la brigada ho detecta o hi ha alguna queixa veïnal, o sigui, quan 
l’Ajuntament en té coneixement, se’ls requereix. 
Espera que quan hi hagi el nou contracte amb el material nou aquest problema disminueixi.

Continua el Sr. alcalde responen el següent:
-Es va posar un complement de productivitat als comandaments de la Policia, que en certa 
manera era pels serveis extres que quan hi ha algun esdeveniment sempre hi ha un 
comandament.
Des que es va establir aquest complement i al cap d’un temps hi va haver el compromís d’un 
increment de 100 euros i no s’han estat pagant hores extres, tot i que n’han fet: 
A la rua de Carnaval es varen fer 7 hores extres, al Mercat Romà les mateixes, Processó del 
Divendres Sant, 6 hores, divendres de la Festa Major, 5 hores, plantada i cercavila de Gegants, 
5 hores, cursa de carretons de la Festa Major, 5 hores i festa de Sant Cristòfol, 6 hores. 
L’única cosa que s’ha pagat de més per la Festa Major és un complement que de sempre s’ha 
pagat, independentment de les hores extres.

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

Codi Segur de Validació 20f7ec7a760f4a53903a8d4dbaf7a57b001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=20f7ec7a760f4a53903a8d4dbaf7a57b001


14

Actualment s’estan fent reunions amb els sindicats i els representants sindicals per mirar que 
tot això quedi reflectit en el conveni perquè a vegades es demanen molts drets però també hi 
ha molts deures.
-En relació als telèfons,  diu que la Policia ha d’estar ben dotada amb el tema de les 
comunicacions per qualsevol problema de pugui sorgir.
És cert que de telèfons n’hi ha de molts preus que també se n’han tingut, però les avaries han 
estat grosses i ara esperem i desitgem que amb aquest preu no s’hagi de renovar el telèfon de 
dos a tres cops l’any, atès que amb el gran ús que en fan provocava que els durés poc i sembla 
ser que amb aquests no passarà.
Però independent de tot això, s’ha incorporat un programa,  que és el DRAG, , on el cap de la 
Policia,  tot i no estar de servei,  pot fer un seguiment de tot el que passa al municipi. 

A continuació el Sr. Àlex Puig llegeix les preguntes que va formular per escrit perquè li siguin 
contestades:  
-El dia 14 de desembre de 2011 el Sr. Pere Fábregas en representació d’AUFUCE va sol·licitar 
un augment de les quotes de conservació del cementiri per a l’exercici 2012. 
A la petició s’adjuntava un quadre d’amortització.
Pregunta si es va amortitzar la puja demanada?

La Sra. Montserrat Vilà respon que es va aprovar per Junta de Govern.    

Continua el Sr. Àlex Puig amb les preguntes: 
Per a quina anualitat?   

Resposta de la Sra. Montserrat Vilà: 
Anual i per un import de 2.000 euros i escaig,  que es troba tot a l’expedient. 
Després hi havia uns percentatges que per nínxol i columbari era d’un euro i poc i per les 
sepultures grans, dos euros i escaig.   
De totes maneres, com ha dit abans, tot és a l’expedient.

Sr. Àlex Puig: 
Quin augment global va suposar?         
Es va acceptar el quadre d’amortitzacions que suposava que al final de 40 anys es doblaria el 
cost de la inversió?  

Resposta de la Sra. Vilà: 
A l’expedient, que ara ja està ben ordenat,  hi ha el quadrant de les amortitzacions ben explicat 
i qualsevol tema més tècnic es pot preguntar al secretari,  que ho explicarà més bé. 

Sr. Àlex Puig: 
El dia 14-01-2016 el Consell Comarcal va oferir la possibilitat d’efectuar una compra 
centralitzada de gasoil per abaratir costos en la calefacció.
Pregunta si poden tenir accés a l’estudi de l’estalvi que podria suposar.
I per què no es va tenir en compte la proposta? 
Dos plens endarrere ja varen formular aquesta pregunta i no tenen clar que aquest estudi 
posés en valor que l’Ajuntament no es pogués adherir a aquesta proposta del Consell 
Comarcal. 

El Sr. alcalde respon que el tècnic municipal va fer l’estudi i pel poc estalvi que representava 
no calia fer cap canvi, però ja ho acabaran de concretar quan torni l’enginyer de vacances. 

Sr. Àlex Puig:
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El dia 25-02-2016, a l’Ajuntament se li va denegar una subvenció de l’àrea d’esports per haver-
se presentat fora de termini. 
Pregunta per quina raó no es va presentar dintre del termini i quants diners es varen perdre.  

El Sr. alcalde respon que es varen assabentar d’aquesta subvenció perquè el delegat de la 
Generalitat a Girona va dir que estiguéssim pendents, perquè sempre que pot plora,  i ens va 
avisar que sortiria una convocatòria per instal·lacions esportives antigues.
Es va fer tot el procés amatents a tot. Sembla ser que s’havia de confirmar per l’EACAT, a 
l’EACAT hi havia hagut uns canvis tècnics que varen provocar un endarreriment que es volia  
justificar mitjançant una certificació demanada a l’EACAT i que no ens varen voler donar. 

El Sr. Àlex Puig diu que varen contestar  que altres pobles ho havien presentat sense 
problemes. 

El Sr. alcalde diu que es creu el que li ha exposat la persona que controla el tema de les 
subvencions. L’Ajuntament ho va fer dins del termini, però varen sorgir altres causes. 
Aquesta subvenció ja se sabia que no la donarien perquè un dels requisits que demanaven era 
que la piscina fos desbordant, que hi hagués escales, abaixar la profunditat. 
Ara amb les obres la profunditat ja s’ha abaixat i s’ha fet una escala d’obra, però el que no s’ha 
fet ha estat fer-la desbordant perquè el procés era important i s’ha intentat passar amb mínims. 
I amb tota la documentació aportada,  si no s’ha incorporat aquesta subvenció dintre del termini 
és perquè es varen acabar els diners. 

La Sra. Pilar Aliu,  en relació  al segon equip de metges de l’Àrea Bàsica de Cassà de la 
Selva, diu que fa qüestió d’un mes varen fer una reunió amb el Dr. Pep Figa,  que va comentar 
el canvi a les guàrdies de nit.
A la primera quinzena de setembre es tornarà a fer una altra reunió i potser és el que 
exposaran, però ara mateix no tenen coneixement de res més. 

El Sr. alcalde afegeix que l’Ajuntament no es quedarà quiet en aquest tema.
I pel que fa a les preguntes que es facin per escrit, també s’hi contestaran.    
I en relació a la vegetació que sobresurt cap a la vorera del carrer Albertí, es tornarà a fer un 
altre recordatori, igual que es fa cada any,  com ha dit abans. 

I no havent-hi més temes per tractar, a un quart i cinc minuts d’onze de la nit,  s’aixeca la 
sessió, desitjant l’alcalde un molt bon estiu a tothom,  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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