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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2017/11
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 24 D'OCTUBRE DE 2017
Horari: de 21:00 fins a 23:20 
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT
Sr.  Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor del PDeCAT
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT
Sr. Antoni Navarro i Robledo, 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.

Ha excusat la seva absència el Sr. Alexandre Puig i Mayol, 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

1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2017/9 ordinària 27/09/2017
1.2. PLE2017/10 extraordinària amb urgència 06/10/2017

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2017/1432   Aprovar provisionalment el text refós del Pla Especial Urbanístic 
càmping Ridaura - Exp. núm. 2016/852 
2.1.2. PRP2017/1460   Aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018.- 
Exp. núm. 2017/1739 
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2.1.3. PRP2017/1491   Moció d'ERC-AM i AxLL, en relació a l'actualització del patrimoni 
municipal de sòl i habitatge (PMSH).-Exp. núm. 2017/1596 

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. PLE2017/9 ordinària 27/09/2017
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents),amb l’esmena 
proposada pel Sr. David Parron, que ja ha quedat incorporada a l’acta. 

1.2. PLE2017/10 extraordinària amb urgència 06/10/2017
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents). 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/1432   Aprovar provisionalment el text refós del Pla especial urbanístic 
càmping Ridaura - Exp. núm. 2016/852    

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

“El projecte de “Pla especial urbanístic càmping Ridaura”, en el veïnat de Panedes núm. 17,  
que promou l’entitat CAMPING RIDAURA S.L.U. i ha redactat l’arquitecte Ramon Sagué 
Nasarre, va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió del dia 7 de 
setembre de 2016.
El Pla especial ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, mitjançant anuncis inserits 
al diari El Punt-Avui del dia 15.09.2016, al BOP núm. 180, de 20.09.2016, i al tauler d’anuncis 
electrònic (e-Tauler) de la seu electrònica de l’ajuntament, sense que s’hagin presentat 
al·legacions segons certificat que consta a l’expedient.
Vistos els informes emesos pels següents organismes:

- Direcció General  de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (RE 3735 de 
19.10.2016). Estableix alguns requeriments normatius.

- Departament d’Empresa i Coneixement (RE 4419 de 15.12.2016). Informa que, 
analitzada la documentació, no s’observa cap aspecte del seu articulat que contradigui 
els continguts de la normativa sectorial vigent en matèria de càmpings, és a dir, el 
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges 
d’ús turístic. 
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- Departament de Cultura (RE 3735 de 19.10.2016). No consta cap jaciment arqueològic 
ni paleontològic que hagi pogut resultar afectat per l’actuació.

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.(RE 3863 de 27.10.2016). Inclou algunes 
recomanacions i l’advertiment que: en cas d’efectuar-se excavacions o moviments de 
terra, si aparegués qualsevol resta paleontològica caldrà atenir-se al que disposa la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002, de 5 de 
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

- Agència Catalana de l’Aigua. (RE 4111 de 14.11.2016). Favorable amb un seguit de 
prescripcions particulars.

- Departament de Territori i Sostenibilitat. (RE 4206 de 22.11.2016)  Emet informe 
ambiental estratègic en el sentit que el Pla especial urbanístic del càmping Ridaura no 
s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no té efectes 
significatius sobre el medi ambient, amb un seguit de condicions.

- Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (RE 4477 de 22.12.2016). En sessió de 22 
de novembre de 2016 va acordar emetre informe favorable sobre el Pla especial 
urbanístic càmping Ridaura amb un seguit de prescripcions.

- Servei Territorial de Carreteres de Girona (RE1297 de 14.03.2017). Informa que el Pla 
Especial resulta afectat per la servitud de les carreteres C-65 de Sant Feliu de Guíxols 
a Girona (tram en concessió), de la Generalitat de Catalunya. I que cal complir amb 
l’informe de l’empresa concessionària CEDINSA (Clau: CAG20170021) de data 
13.02.2017, que inclou un seguit de condicions.

- Protecció Civil (Informe de 15.06.2017) Informe favorable amb un seguit de 
consideracions.

Atès que les consideracions i condicions establertes en els informes sectorial emesos s’han 
incorporat en el Text refós del Pla especial urbanístic càmping Ridaura presentat en data 
30.08.2017, amb registre d’entrada núm. 3784.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 9.10.2017.
De conformitat amb l’article 76 i ss del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’urbanisme (modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer), i en especial 
el seu article 85.
I de conformitat amb el règim de competències previst a l’article 22.2.0) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
S’acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment el “Text refós del Pla especial urbanístic càmping Ridaura”, 
redactat per l’arquitecte Ramon Sagué Nasarre (R.E. 3784, de 30.08.2017), i que promou 
l’entitat CAMPING RIDAURA S.L.U. (B17576752).
Segon.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes de la seva 
aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC, un exemplar del projecte i una còpia 
completa de l’expedient administratiu, degudament autenticats pels fedatari públic de 
l’Ajuntament.
Tercer.- Notificar-ho al promotor.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. alcalde pren la paraula i manifesta que el càmping Ridaura ja fa molt temps que hi és, 
que compleix tots els requisits, però que ara s’ha d’actualitzar.
El que es porta avui a  aprovació inicial és el text refós demanat per Urbanisme, que se’ls ha de 
trametre perquè el puguin aprovar definitivament.

El Sr. David Parron manifesta que va veure a l’expedient que es demanarien els informes 
sectorials i segons l’informe de l’arquitecte municipal ja consten incorporats a aquest text refós.
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Quan va anar a consultar-ho,  el text refós en si no estava disponible, no sap si ara ja hi són 
aquests informes, motiu pel qual el vot del seu grup serà l’abstenció.    

El Sr. Antoni Navarro diu que el seu grup hi votarà a favor.

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

2.1.2. PRP2017/1460   Aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018.- 
Exp. núm. 2017/1739    

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

“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 (TRLHL), 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.
Vist que, en el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’hauran d’aprovar 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. 
Atès que l’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran 
com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, i les 
dates d’aprovació i d’inici de l’aplicació.
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 estatal 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), 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.
Les Ordenances fiscals per a l’any 2018 que es proposen modificar són les que consten a la 
memòria d’Alcaldia i  de la Regidoria d’Hisenda que s’adjunta a l’expedient.
Vist l’informe de Secretaria de data 18 d’octubre de 2017.
S’acorda: 
Primer.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2018 i següents, les modificacions de les 
ordenances fiscals que es relacionen a continuació:

• Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles. 

Article 5. Bonificacions:

7. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els 5 primers anys (a comptar des 
de l’any d’instal·lació) i del 25% de la quota íntegra de l’impost els 5 anys següents, en cap cas l’import 
màxim anual  de la bonificació no podrà superar els 350,00 €, els habitatges en què s’instal·lin sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar o altres energies renovables, segons les condicions 
següents:

- Que les instal·lacions no vinguin imposades per cap normativa o legislació aplicable.
- Que les instal·lacions estiguin homologades per l’Administració competent.
- Que les instal·lacions mantinguin un funcionament constant. Aquesta circumstància s’haurà 

d’acreditar cada exercici mitjançant certificació expedida per l’empresa de manteniment de 
les instal·lacions.
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- Que es justifiqui, mitjançant el corresponent estudi tècnic, que permeti una producció mínima 
del 50% de la demanda de l’habitatge, tant si es tracta de sistemes de producció d’energia 
elèctrica com de sistemes de producció d’aigua calenta sanitària i per calefacció. 

Article 6. Determinació de la quota líquida

3. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus de 
gravamen següents:

Tipus de béns immobles tipus
Béns immobles urbans 0,65%
Béns immobles rústics 0,51%
Béns immobles de característiques especials 1,22%

• Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

Article 5. Exempcions, reduccions i bonificacions
2. S’estableixen les següents bonificacions :

2.1. Gaudiran d’una bonificació del 100 per cent de la quota de l’impost els titulars de vehicles 
considerats històrics o que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la 
data de la seva fabricació. Si no tingués coneixement d’aquesta, es tindrà en compte la de la 
seva primera matriculació o, en defecte de l’anterior, la data en què el corresponent model es 
va deixar de fabricar.

2.2 Del 75 per cent de la quota de l’ impost per als vehicles que disposin de motor elèctric o 
híbrid, en tant que les característiques d’aquests produeixen menor impacte ambiental  o els 
turismes que estiguin classificats en el registre de vehicles de la DGT en  la categoria ECO 
d’acord amb al Resolució de 13 d’abril de 2016, de la Direcció General de Trànsit, de 
modificació de l’apartat C1 dels annexes I,II i VIII, de la Resolució de 8 de gener de 2016.

Article 6. Base imposable, liquidable, tipus de gravamen i quota

La base imposable de l'impost ve determinada per la classe de vehicle i la seva potència o 
capacitat.
L’import de la quota serà el resultat d’aplicar un coeficient de l’1,985, excepte sobre els vehicles 
de la classe turismes de 8 fins a 11,99 cavalls que serà del 2,  sobre les tarifes fixades en 
l’article 95.1 del reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

1. L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre:

Potència i classe de vehicle Tarifa Coeficient Quota
a) TURISMES
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 2 34,08 € 68,16 €

• Ordenança fiscal número 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Article 3. Base imposable, quota i acreditament

Es substitueix el segon paràgraf pel redactat següent:
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La base imposable provisional és el pressupost de les construccions, instal·lacions i obres 
objecte de llicència. Es considerarà el pressupost de major import, entre el pressupost 
d’execució material que consti en el projecte i el pressupost que determini el tècnic municipal a 
la vista del projecte i d’acord amb el quadre de mòduls i coeficients de l’article 5 d’aquesta 
Ordenança.

• Ordenança fiscal número 5, taxa per expedició de document administratius.

Article 7. Tarifa  

7.1. Certificats Import
Per cada certificat de documents municipals, llevat dels certificats 
del padró municipal d’habitants de l’any en curs

4,20 €

Per cada certificat de documents municipals que requereixin investi
gació en els arxius municipals 

21,00 €

7.2. Fotocòpies
Per cada fotocòpia DIN A4 0,10 €
Per cada fotocòpia DIN A4, a color 0,50 €
Per cada fotocòpia DIN A3 0,18 €
Per cada fotocòpia DIN A3, a color 1,00 €
7.3. Per expedició de plaques
Per llicència d’obres 4,15 €
Per un gual permanent 17,50 €
Per una placa personalitzada per reserva d’espai públic 76,20 €
Per una placa numeració edifici 15,00 €
7.4 . Compulses 
La diligència de confrontament de documents per full 1,50 €
7.5. Altres expedients o documents
Per qualsevol altre expedient o document no expressament tarifat 5,00 €
Drets examen oposicions. El personal laboral i funcionari de l’Ajuntament, 
així com la gent que demostri que està a l’atur, no hauran de satisfer 
aquesta taxa per drets d’examen a oposicions municipals.

20,00 €

7.6. Serveis econòmics
Certificat, informe de naturalesa tributària, o duplicat de rebut 1,50 €
7.7. Documents de l’arxiu municipal
a) Serveis administratius especials
    1. Recerca d’informació específica en la documentació 27,50 €/hora
    2. Subministrament de CD 0,60 €
    3. Subministrament de DVD 1,00 €
b) Còpies per a ús privat
    1. Còpia digital de documentació 4,50 €
    2. Impressió de fitxers de text digitalitzat 0,25 €
    3. Impressió de fitxers en imatge en paper A4 0,60 €
    4 Gravació d’audiovisuals 6,60 €
    5 Còpies de fitxers de lliure disposició gratuïta
c) Reproducció i comunicació pública de documents

1. Reproducció i comunicació pública en qualsevol mitjà de qualsevol
tipus de mitjà de document administratiu del fons documental de 
l’Ajuntament de Llagostera, amb independència de la seva data i suport, 

45,00 €
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Codi Segur de Validació 1138bc5f9e6441159362c71129cf52b6001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=1138bc5f9e6441159362c71129cf52b6001


7

o de documents d’altres fons
2. Cessió de documentació original per a exposicions 45,00 €

7.8. Informes de la Policia Local
    Informes tècnics de la Policia Local sobre accidents, etc. 50,00 €

• Ordenança fiscal número 7, taxa pel control i altres activitats singulars de la Policia 
Local
Article 5. Tarifes
Concepte Import
1.a. Tallament d’un sentit de circulació 19,44 €
1.b. Tallament d’un sentit de circulació sense avís previ 22,70 €
1.c. Tallament total d’un carrer 39,92 €
1.d. Tallament total d’un carrer sense avís previ 43,30 €
2. Prestació de serveis segons els agents necessaris . 
Per cada agent i hora o fracció:
- en horari diürn ( de les 7 a les 22 hores) 17,86 €
- en horari nocturn o festiu 25,95 €

• Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per recollida i tractament 
d’escombraries.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de recollida, transport i 
posterior tractament o eliminació de residus municipals d’habitatges i locals o establiments on 
s’exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques o de serveis.
2. Aquest servei és de caràcter general i de recepció i ús obligatori per a qualsevol habitatge, 
local o establiment que estigui situat en els llocs on es presti el servei, per la qual cosa la no 
utilització del servei no eximeix de l’obligació de contribuir.
3. Únicament es considerarà que no són susceptibles de rebre el servei de recollida domiciliària 
aquells immobles que hagin estat declarats en situació de ruïna d’acord amb allò que preveu el 
Reglament de disciplina urbanística.

Article 5. Exempcions
Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que no tinguin cap mena de recurs 
econòmic segons informe dels Serveis Socials municipals .
Quedaran exempts de la taxa de recollida d’escombraries, els habitatges i locals sense 
utilització permanentment donats d’alta del servei de recollida d’escombraries prèvia justificació 
de tal circumstància aportant baixa de llum i aigua. 
Aquestes exempcions seran de caràcter pregat. Un cop concedides s’aplicaran de forma 
automàtica els exercicis  posteriors mentre no variïn les condicions que van motivar el seu 
atorgament. La seva resolució serà competència d’Alcaldia.
Qualsevol circumstància que variï les condicions que van donar lloc a la concessió d’aquestes 
exempcions s’haurà de comunicar a l’Ajuntament, sense perjudici de l’acció inspectora que li 
correspon.

Article 6. Base imposable i quota tributària
1. El cost real i presumible del servei, considerat en la seva globalitat, constituirà com a màxim 
la base imposable.

Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web
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2. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat de local, determinada en funció 
de la naturalesa i el destí de l’immoble.
3. La quota tributària resultant serà la següent:

Quota total 
anual (€)

Per  habitatge, en zones urbanes amb recollida porta a porta 136,65
Per  habitatge, en zones urbanes sense recollida porta a porta 126,65
Per  habitatge, en zona rústica 58,15
Grans superfícies comercials 2.216,55
Supermercats: grup 661, epígrafs 647.3 i 647.4 IAE 1.179,47
Comerços de comestibles diversos (grans productors d’orgànica)
- a l’engròs: grup 612 IAE

1.181,46

Comerços de comestibles diversos (mitjans productors d’orgànica)
- al detall, tipologia a (superior o igual a 50m2): grup 641, 642, 643 i 647 IAE

709,85

Comerços de comestibles diversos (petits productors d’orgànica)
- al detall, tipologia b (inferior a 50m2): grup 641, 642, 643 i 647

588,00

Altres comerços i magatzems (grans productors de residus no orgànics)
- a l’engròs: grup 613, 614, 615, 617 i 619 IAE

745,06

Comerços i magatzems al detall (mitjans productors de residus no orgànics)
- al detall, tipologia a (superior o igual a 50m2): grup 644, 645, 646, 651, 652, 653, 
654, 655, 656,  659 i 662 IAE

383,66

Comerços i magatzems al detall (petits productors de residus no orgànics)
- al detall, tipologia b (inferior a 50m2): grup 644, 645, 646, 651, 652, 653, 654, 655, 
656,  659 i 662 IAE

294,00

Locals de negoci i professionals: grup 755, 756 i 631 - agrupació 83, 84 i 85 - 
divisió 9 - secció 2ª activitats professionals IAE

165,69

Bancs i caixes: agrupació 81 IAE 476,34
Bars, pubs i similars: grup 672, 673, 676 i 677 IAE 670,56
Cinemes, balls i semblants 450,97
Restaurants i fondes: grup 671 IAE 745,06
Establiments d'allotjament amb restaurant 862,08
+ a partir de 10 habit., per cada habitació de més 45,57
Establiments allotjament sense restaurant (per habitació) 45,57
Locals sense ús específic 113,59
Activitats sense local (residus dipositats a deixalleria) 200,00
Comerços amb gestor privat sense recollida de residus municipal (taxa 
administrativa)

90,00

Tallers i fàbriques fins a 150 m2 136,65
Tallers i fàbriques fins a 150 m2 - en zona rústica 61,34
Tallers i fàbriques de més de 150 fins a 400 m2 224,01
Tallers i fàbriques de més de 150 fins a 400 m2 - en zona rústica 124,07
Tallers i fàbriques de més de 400 m2 337,07
Tallers i fàbriques de més de 400 m2 - en zona rústica 188,21
Duplicats i segones targetes usuaris deixalleria 1,00

4. En el cas que en un mateix local comercial s’hi desenvolupin diverses activitats enquadrades 
en diferents epígrafs, s’aplicarà la quota tributària que correspon a l’activitat principal, excepte 
si les activitats són de titulars diferents.
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5. La quota d’activitats sense local està destinada a autònoms que tinguin l’activitat professional 
en el mateix municipi i no disposin de local específic. Aquesta quota s’aplicarà per la prestació 
del servei exclusiu d’ús de la deixalleria per recollir i gestionar els residus municipals comercials 
generats per aquestes activitats, en les quantitats màximes de residus previstes a l’ordenança 
de gestió de residus. Per fer efectiu l’ús d’aquest servei s’haurà de sol·licitar a la deixalleria una 
targeta d’usuari.

6. En els supòsits en què el titular d’una activitat que generi residus comercials acrediti que ha 
lliurat tots els residus que genera o posseeix a un gestor autoritzat, d’acord amb el que disposa 
l’article 22 i següents del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora dels residus, s’aplicarà com a taxa la quantitat prevista per a 
comerços amb gestor privat, sense distinció del tipus d’activitat o superfície del local (pels 
costos administratius de control de la gestió correcta dels residus comercials). Aquesta quota 
no cobreix cap tipus de servei de recollida de residus municipals. En el cas que l’acreditació no 
es realitzi o no sigui vàlida, s’aplicarà la quota específica per a la seva activitat i s’acollirà de 
forma automàtica al servei de recollida municipal.

7. En cas que un comerç amb gestor privat s’aculli a la recollida municipal de les fraccions resta 
i orgànica, li correspondrà el 60% de la taxa especifica que correspon a la seva activitat.

8. Les quotes per a tallers i fàbriques segons superfície i situació del local corresponen al servei 
de recollida dels residus assimilables a domèstics. En cap cas, el servei de recollida de residus 
municipal recollirà o gestionarà residus industrials o els residus propis de la seva activitat que 
no siguin assimilables a residus domèstics; tant en la seva tipologia com en quantitat.

Es corregeix la terminologia de l’article substituint acreditament per Meritament :
Article 7. Meritament
La taxa merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la realització del 
servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el 
servei municipal de recollida i tractament d’escombraries estigui establert i en funcionament en 
els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals, entenent-se utilitzat pels titulars 
d’habitatges i locals existents a la zona que cobreixi el servei.

Article 9. Bonificacions
1. Gaudiran d’una bonificació del 5% en la quota de les tarifa prevista els habitatges en zona 
urbana amb recollida porta a porta i del 10%  els habitatges en zona urbana sense recollida 
porta a porta i els habitatges en zona rústica, les persones que acreditin un dels requisits 
següents:
a) Aquelles persones majors de 65 anys:
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà que la taxa es pagui pel domicili on es tingui la 
residència habitual, segons les dades del padró d’habitants. Restaran exclosos d’aquesta 
bonificació aquells que siguin propietaris de més d’un habitatge i/o altres béns immobles 
capaços de produir rendes.
La bonificació, s’aplicarà d’ofici per part del servei de recaptació municipal, sens perjudici 
d’aquelles rectificacions que es puguin sol·licitar.

b) Que els ingressos de la unitat familiar siguin iguals o inferiors al salari mínim 
interprofessional en còmput anual.
La documentació requerida per comprovar el compliment de les condicions serà la següent:
- Certificat de convivència.
- Certificat de la pensió i declaració de renda de l’últim exercici.

Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web
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- Certificat de la disminució, en el cas de pensionistes.

2. Gaudiran de bonificació de la quota de la taxa els subjectes passius persones físiques que 
tributin en la modalitat de quotes per habitatge en zones urbanes amb i sense recollida porta a 
porta, per habitatge en rústica (primers tres punts de l’apartat 3 de l’article 6), i aquells veïns 
que utilitzin la deixalleria municipal per gestionar correctament els residus especials i/o 
voluminosos d’origen domiciliari d’acord amb el següent quadre i condicions:

Aportacions anuals 
de residus especials

% bonificació

Per  habitatge, en zones urbanes amb recollida porta 
a porta 10 5%
Per  habitatge, en zones urbanes sense recollida 
porta a porta 10 10%
Per  habitatge, en zona rústica 10 10%

Llistat de residus bonificables (residus específics de deixalleria d’origen domiciliari):
 Poda i restes vegetals
 Ferralla
 Fusta
 Matalassos
 Electrodomèstics
 Aparells electrònics
 Mobles i objectes voluminosos: sofàs, 

armaris, portes, finestres, cadires, llits...
 Pneumàtics
 Esprais i aerosols
 Restes de pintura i pots bruts 

 Dissolvents
 Fitosanitaris
 Medicaments
 Cosmètics 
 Radiografies
 Oli de cuina usat (oli vegetal)
 Productes químics
 Piles i bateries
 Fluorescents i bombetes
 Oli de motor (oli mineral)
 Tòners i cartutxos de tinta
 Altres residus que es considerin 

específics

Per acollir-se a aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar a la deixalleria una targeta d’usuari 
d’adhesió a la campanya de gestió de residus especials i/o voluminosos, en la qual es 
certificaran exclusivament les entrades dels residus especificats a la taula anterior (no es 
comptabilitzarà més d’una aportació al dia). Es troben exclosos el materials de rebuig, la fracció 
orgànica, els residus recollits amb la recollida porta a porta o els contenidors de recollida 
selectiva, la runa, els residus comercials, els industrials i tots aquells no admesos a la 
deixalleria.
La bonificació s’aplicarà d’ofici per part de l’Ajuntament a través de les dades que faciliti la 
deixalleria municipal dels subjectes passius adherits en la campanya, en relació a les 
aportacions anuals registrades.

3. Els habitatges en zona urbana que no disposin del servei de recollida porta a porta i els 
habitatges en rústica, i les activitats econòmiques incloses a les classificacions de les taxes de 
restaurants, fondes i establiments d'allotjament amb o sense restaurant gaudiran d’una 
bonificació del 10% de la quota quan s’acrediti la realització de compostatge. Els habitatges en 
urbana amb servei de recollida porta a porta gaudiran d’una bonificació del 5% de la quota 
quan s’acrediti la realització de compostatge. 
La bonificació s’aplicarà d’ofici per part del servei de recaptació municipal, un cop es comprovi 
l’efectiva realització del compostatge, sens perjudici d’aquelles rectificacions que es puguin 
sol·licitar.

Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web
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Per acollir-se a aquesta bonificació s’haurà d’estar inscrit a la campanya de compostatge de 
l’Ajuntament de Llagostera, amb el compromís de facilitar la inspecció del tècnic municipal 
corresponent sobre l’efectiva realització del compostatge. 
L’incompliment del compromís suposarà la revocació de la bonificació.

4. Gaudiran d’una bonificació de fins el 30% de la quota els habitatges en zona urbana amb 
servei de recollida porta a porta que facin una correcta separació dels residus.

 Aquesta bonificació podrà ser del 30% o del 15% en funció del compliment dels paràmetres 
següents:
- 30%: Correspon l’aplicació d’una bonificació del 30% quan s’utilitzi el servei correctament,i  
com a mínim els següents dies de recollida de les fraccions de selectiva: 24 dies l’any de 
paper/cartró, 48 dies l’any d’orgànica i 40 dies l’any d’envasos lleugers. 
S’entendrà que com a criteri d’utilització correcta del servei, el subjecte passiu no tingui 
registrades més de 4 incidències per incorrecta selecció de la fracció de residus concreta o un 
mal ús del servei porta a porta.

-15%: Correspon l’aplicació de la bonificació del 15% quan s’utilitzi el servei de forma 
parcialment correcta,  com a mínim els següents dies de recollida de les fraccions de selectiva: 
24 dies l’any de paper/cartró, 48 dies l’any d’orgànica i 40 dies l’any d’envasos lleugers. 
S’entendrà que com a criteri d’utilització parcialment correcta del servei, el subjecte passiu 
tingui registrades entre 5 i 9 incidències per incorrecta selecció de la fracció de residus 
concreta o un mal ús del servei porta a porta.
En els casos en què el subjecte passiu no arribi als mínims de recollida de les fraccions de 
selectiva: 24 dies l’any de paper/cartró, 48 dies l’any d’orgànica i 40 dies l’any d’envasos 
lleugers, o tingui registrades més de 10 incidències no serà aplicable la bonificació. 
La bonificació s’aplicarà d’ofici per part de l’Ajuntament a través del llistat que faciliti l’àrea de 
Medi Ambient,  que es calcula a partir de les dades recopilades des del servei de recollida de 
residus municipals.
En els habitatges en zona urbana amb servei de recollida porta a porta adherits a la campanya 
de compostatge casolà de l’Ajuntament, per l’aplicació de les bonificacions anteriors no es 
comptabilitzarà el número de recollides de la fracció orgànica.

5. Les bonificacions anteriors per habitatges es resumeixen en la  columna  “Bonificacions 
aplicables” de la següent taula, fins a un màxim acumulable segons la tipologia d’habitatge que 
es detalla:

                                                                                       
Bonificacions 

aplicables

Bonificació 
màxima 

acumulable

Habitatges en zona urbana amb recollida PaP (nucli i 
Llagostera Residencial)

30% PaP
5% jubilats

5% compostatge
5% ús deixalleria 40%

Habitatges en zona urbana sense recollida PaP 
(urbanitzacions)

10% jubilats
10% compostatge
10% ús deixalleria 30%

Habitatges en zona rústica (veïnats)

10% jubilats
10% compostatge
10% ús deixalleria 30%
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Les bonificacions aplicades a cada habitatge o activitat econòmica es retornaran a través de 
domiciliació bancària, de manera que els interessats hauran de facilitar el número de compte 
bancari que serà utilitzat exclusivament amb la finalitat de  retornar  l’import bonificable.

En el cas d’aplicació de la bonificació de la taxa de recollida d’escombraries en qualsevol de les 
tres modalitats d’habitatge, siguin ocupats en règim de lloguer o per persones que no en siguin 
els seus propietaris, per tal que puguin gaudir de la bonificació s’haurà de sol·licitar a 
l’Ajuntament,  acreditant que l’import de la taxa pel servei de recollida d’escombraries els ha 
estat repercutida per part del propietari de l’immoble .

6. Les noves activitats comercials incloses a les categories de comerç al detall que s’acullin en 
la seva totalitat al servei municipal gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota durant els 3 
primers anys d’activitat.

7. Les bonificacions previstes en aquesta Ordenança no s’aplicaran en els casos que el 
subjecte passiu de la taxa cometi alguna infracció prevista a l’ordenança reguladora de la 
gestió de residus.

• Ordenança fiscal número 12, taxa per connexió a les xarxes d’aigua i clavegueram

Article 5. Quota tributària
La quota tributària correspon a  la concessió de la llicència o  autorització de  connexió a les 
xarxes  municipals  d’aigua  i clavegueram.   S’exigirà  una  sola  vegada  i  consistirà  en  la 
quantitat fixa de . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,45 €

• Ordenança fiscal número 15, taxa pel registre i recollida d’animals de companyia

 Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:

Concepte Import
Drets de registre per cada animal i any 7,50 €
Tramitació o renovació de la llicència de gossos perillosos 50,00 € 
Recollida d’animals, d’acord amb l’article 2n. 80,00 €
Placa 4,50 €

• Ordenança fiscal número 17, taxa per immobilització de vehicles a motor a les vies 
públiques

Article 5.
     1. El conductor del vehicle i subsidiàriament el titular, amb excepció dels casos d’utilització 
il·legítima,  hauran d’efectuar el pagament de les despeses originades, que seran:

Concepte Import
Motocicletes i ciclomotors 22,30 €
Turismes i furgonetes. 44,60 €
Camions I autocars 78,00 €
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• Ordenança fiscal número 28, reguladora de la taxa per la utilització dels equipaments 
esportius municipals i serveis o activitats esportives.

Es modifica l’article 6 per tal de diferenciar els dos tipus de beneficis fiscals (exempció i 
bonificació) i queda redactat de la següent manera:

Article 6. Beneficis fiscals

1.- Per a la taxa d’activitats esportives de temporada regular s’estableixen les següents 
exempcions derivades de les utilitzacions següents:
a).- La realització d’esdeveniments considerats d’interès per la promoció del municipi i d’interès 
municipal sempre que no tinguin finalitat lucrativa, quan així ho determini la llicència atorgada.
b).- La realització d’activitats d’interès cultural i social realitzada per entitats sense afany de 
lucre
c).- Les realitzades per entitats sense afany de lucre municipal, entitats públiques o privades 
que hagin estat objecte d’una subvenció municipal o bé de l’adjudicació d’un contracte 
municipal, pel desenvolupament d’un projecte o activitat en el què s’acrediti la necessitat 
d’utilitzar els serveis derivats de la instal·lació esportiva municipal.
d).- Fora d’aquests supòsits, la decisió de reconèixer aquest benefici fiscal, correspondrà a la 
regidoria municipal d’esports de manera degudament justificada.

2. Per a la taxa d’activitats esportives de temporada regular s’estableixen les següents 
bonificacions:

-  Un 20%, el segon membre, menor de 18 anys, de la unitat familiar usuària del servei.
- Un 50%, el tercer o següents, menor/s de 18 anys, de la unitat familiar usuària del 
servei.

*En les activitats de gimnàstica nivell 0, escalada i cursets de tennis no hi ha bonificacions 
sobre la taxa.

Per gaudir de les bonificacions es condició indispensable fer la inscripció simultània dels 
membres de la unitat familiar. 

Les bonificacions s’aplicaran directament en l’autoliquidació de la taxa, sense perjudici de la 
facultat inspectora de l’Ajuntament per comprovar la procedència de la seva aplicació.

Segon.- Exposar al públic el referit expedient, de conformitat amb el que disposa l’article 17.1 
del TRLHL, pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el BOP de Girona, el qual també es publicarà al Tauler electrònic de la 
Corporació. Durant el període d’exposició pública de les ordenances fiscals, aquells que tinguin 
un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del TRLHL, podran examinar l’expedient 
i presentar les al·legacions que estimin oportunes. Transcorregut el termini d’informació 
pública, sense que es presentin reclamacions, l’expedient quedarà definitivament aprovat 
sense necessitat de prendre cap altre acord exprés. En cas contrari, el Ple resoldrà les 
al·legacions formulades.

Tercer.- Publicar en el BOP els acords definitius que, un cop transcorregut el període 
d’exposició pública, procedeixi adoptar, i també el text íntegre de les ordenances fiscals 
modificades, modificacions que entraran en vigor l’1 de gener de l’any 2018 i que seran vigents 
fins a la seva modificació o derogació”.
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Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que a les ordenances,  en general, aquests últims sis 
anys s’han congelat la majoria dels impostos, però ara això ja comença a canviar i hi ha 
increments de tarifes i actualitzacions per IPC i s’ha d’ajustar a la realitat per tenir els ingressos 
necessaris.
Malgrat tot, si es té con compte l’IPC interanual, que el mes de setembre era d’un 2’1%,  en el 
cas de l’IBI es proposa apujar 1 punt cada tipus. Això incrementa un 1’5% el padró de l’IBI 
d’urbana i un 2%  el de rústica i els rebuts haurien d’anar en aquesta línia, però no és mai 
exacte perquè hi ha variacions (com poden ser noves altes), però aquest increment estaria en 
qualsevol dels casos per sota de l’IPC en termes reals. 
Pel que fa a les bonificacions, es posa una limitació pel que fa als sistemes d’aprofitament 
tèrmic i elèctric d’energia solar, posant un topall de 350 euros, atès que l’aplicació d’aquestes 
bonificacions es fa per fomentar l’ús d’aquestes energies.
Pel que fa l’ordenança de l’impost de vehicles, hi ha un problema pel que fa a les 
classificacions. Aquest impost és estatal i cedit, per la qual cosa no poden modificar la 
categorització dels vehicles que es mesuren pels cavalls fiscals, i resulta que els cotxes nous 
paguen menys que els vells, tot i tenint major potència a nivell de motor i de cilindrades. 
El que es fa aquí es posar en el topall màxim de tarifa, que és el coeficient 2, els turismes que 
van de 8 fins a 11’99 cavalls fiscals, malgrat tot no té un excessiu impacte en el padró perquè el 
que seria important, però no depèn de l’Ajuntament, és que el Congrès modifiqués les tarifes 
per adequar-les a la realitat.
Pels vehicles elèctrics o híbrids, vol fer un aclariment pel que fa a la bonificació del 75% de la 
seva quota, en el sentit que els que estiguin en categoria ECO també hi estiguin incorporats.
A l’ICIO es fa un canvi tècnic en la valoració dels projectes per part dels serveis tècnics 
municipals per facilitar el seu control.
La taxa d’expedició de documents administratius, s’incrementen els certificats en un 2%, que és 
el cost que hi ha hagut en personal, igual que les taxes del control i activitats singulars de la 
Policia Local, que s’incrementa en un 1%.
Pel que fa a la recollida d’escombraries, la tractarà a part. 
A la taxa de recollida d’animals de companyia s’hi incorpora la tramitació o renovació de gossos 
perillosos, amb una quota de 50 euros. 
La immobilització de vehicles a motor també s’incrementa en un 2%.
En relació a la taxa d’utilització d’equipaments esportius municipals, es reformulen els beneficis 
fiscals i s’incorpora una esmena del grup d’Alternativa, a l’article 6 de beneficis fiscals, apartat 
c), que queda redactat de la següent manera:
“Les realitzades per entitats sense afany de lucre municipals, entitats públiques o privades que 
hagin estat objecte d’una subvenció municipal o bé de l’adjudicació d’un contracte municipal 
relatiu a la pràctica esportiva, pel desenvolupament d’un projecte o activitat en el que s’acrediti 
la necessitat d’utilitzar els serveis derivats de la instal·lació esportiva municipal”.  
Pel que fa a l’ordenança sobre la recollida i tractament d’escombraries, és un canvi de model 
absolut. Ha entrat en vigor un nou sistema de recollida amb el nou concessionari, amb una 
tecnologia que permet mesurar la recollida d’una manera molt més eficient, amb el xip 
incorporat en els cubells, que permeten fer un seguiment molt més acurat.
L’objectiu de l’ordenança és traslladar un nou model que s’està començat a implementar, a 
nivell de Catalunya, que és que pagui menys qui millor faci la recollida selectiva.
Això ja s’aplica a les taxes dels abocadors, és a dir, els municipis que reciclen millor paguen 
menys que altres que no ho fan tan bé, per tant, l’objectiu és incentivar l’eficiència i en aquest 
sentit es vol el mateix amb la recollida d’escombraries de Llagostera.
En aquest sentit es proposa un increment de la taxa per habitatges en zones urbanes, quedant 
la tarifa en 136 euros, i es crea una nova tarifa per habitatges en zones urbanes sense recollida 
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porta a porta de 126,65 euros, la qual  no existia fins ara. Els habitatges en zona rústica 
pagarien 58,15 euros.
Qualsevol persona que ens estigui escoltant pot dir que les escombraries s’han incrementat un 
8% i és cert si no es té en compte que el que es fa és incrementar molt substancialment les 
bonificacions pel que respecta a la millora i a l’eficiència d’aquesta recollida.
Fins ara hi havia bonificacions per fer ús de la deixalleria, per fer compostatge casolà i pels 
jubilats, que podien arribar a un 30%. 
Ara es crea una bonificació nova que permet que hi hagi un 30% de descompte qui faci una 
bona gestió dels residus porta a porta. A la pràctica, si s’hi sumen la resta de bonificacions per 
ser jubilat, per fer compostatge i per l’ús de la deixalleria, les bonificacions poden arribar a un 
40%.
Pel que fa a la nova tarifa d’habitatges en zona urbana sense el porta a porta, és evident que 
no pot gaudir d’aquesta bonificació, però es crea una tarifa especial de 125,65 i es mantenen 
les bonificacions pels jubilats, per fer compostatge i per fer ús de la deixalleria.
Pel que fa a la zona rústica, s’aplica el mateix model que l’anterior. El que es pretén amb 
aquest model és fer una bona recollida. El pagament es farà com fins ara i a començament 
d’any s’aplicaran les bonificacions.
Aquest sistema segurament és millorable, però es fa un salt important i estan oberts a 
suggeriments. 
Vol agrair l’esforç fet pels tècnics municipals, molt especialment la tècnica de Medi Ambient.

El Sr. David Parron manifesta que cada any per aquestes dates repeteixen el mateix perquè  
entenen que el sistema de les ordenances fiscals és una manera de mantenir els ingressos que 
es volen pel municipi per fer front al pressupost i a tot el seguit de coses i voluntats que es 
volen aplicar l’any següent,  atès que dóna uns ingressos i en el pressupost es veurà si hi estan 
d’acord o no i a què es destinen els diners recaptats.
Hagués estat millor fer la discussió conjunta entre pressupost i ordenances i aquest any tampoc 
ha pogut ser.
Hi ha canvis en aquestes ordenances que són poc substancials i voldria focalitzar la seva 
intervenció en la taxa per la recollida de les escombraries que és la que porta més novetats. 
La setmana passada varen estar discutint amb la tècnica i l’equip de govern per fer les 
aportacions oportunes o plantejar els dubtes que tinguessin, i ja en va plantejar un quants, però 
encara en té i els exposarà a continuació. 
És cert que hi ha un increment d’un 8%,  aproximadament, per la recollida d’escombraries en 
zona urbana amb porta a porta i una rebaixa del 2% en comerços i supermercats.
En fàbriques i tallers de 150 m2 hi  ha un increment notable, que segons es va comentar, 
s’equipara a un habitatge domèstic.
En general, ja estan d’acord en la idea d’aplicar una bonificació a les famílies que fan bé la 
recollida selectiva i penalitzar les que no ho fan, però no per un afany de penalitzar 
econòmicament, sinó perquè creuen que la recollida selectiva, que quan es va iniciar a 
Llagostera es va ser pioner, una bona idea per avançar i per tenir un medi ambient més lliure 
de residus, a vegades cal fer-ho amb incentius fiscals com és el cas, per això benvingut sigui. 
No estan d’acord que es bonifiqui la taxa d’escombraries a persones jubilades pel sol fet de 
ser-ho, tal com han dit altres vegades. Les persones jubilades i milionàries d’aquest municipi 
gaudiran d’aquesta bonificació i creu que no haurien de tenir-hi dret. Les bonificacions haurien 
d’estar dirigides a aquelles persones que més ho necessitin i no pel fet de ser jubilat, que no 
hauria d’atorgar cap privilegi.
Té un dubte que ja el va plantejar a la reunió prèvia i és que les bonificacions van en funció al 
nombre d’aportacions que es facin i des d’aquest punt de vista creu que no s’incentiva que la 
recollida de residus es faci de manera correcta, sinó que d’alguna manera s’està premiant el 
que genera més residus.
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Per aquest motiu, les famílies monoparentals no sap si podran arribar al nombre mínim de 
recollides per tenir les bonificacions. 
Com que és un pla pilot,  faran un acte de bona fe i l’any vinent tindran més informació.
Al quadre de bonificacions, en els habitatges de la zona urbana amb recollida porta a porta, diu 
que la bonificació màxima acumulable serà d’un 40% i les bonificacions aplicables en total 
sumen un 45% i demana que se li expliqui. 
El vot del seu grup serà l’abstenció. 

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i manifesta que tal com ha dit en David, cada any 
demanen que les ordenances es facin paral·leles al pressupost.
El fet que no s’apliquin criteris de renda també és un clàssic que han demanat els grups que 
estan a l’oposició.
Tampoc es contempla la tarifació social, que creu que s’hauria de tenir en compte. 
Vol agrair que se’ls donés l’oportunitat de conèixer prèviament el contingut de les ordenances i 
s’excusa perquè aquest dia no va poder ser-hi. 
Parlant ja de les ordenances, és veritat que l’IBI ha pujat perquè ja s’està en una situació 
diferent, però tothom és conscient que hi ha un element des de fa anys de com és de car i creu 
que ara era l’oportunitat per mantenir-ho.
El topall de 350 euros de la bonificació per instal·lar energia solar considera que és 
excessivament baix, i atès que va dir que es podria arribar a un acord, planteja que quedi en 
500 euros, tenint en compte el que paga d’IBI el llagosterenc i atès que l’objectiu és aconseguir 
que l’energia solar s’implanti en aquest municipi. 
A aquesta ordenança es diu que cada any s’ha de demanar un certificat a l’empresa de 
manteniment per gaudir d’aquesta bonificació, i ha de dir que les plaques solars fotovoltaiques 
no tenen manteniment. Creu que s’hauria de treure, o si no parlar d’empresa de manteniment 
d’aigua calenta que aquí sí que cal un mínim de manteniment.
Si no es treu, cada persona que tingui una placa solar fotovoltaica, per tenir la subvenció hauria 
de demanar un certificat a l’empresa que li costarà uns diners (part de la subvenció).
Per altra banda, la producció mínima del 50% en aigua calenta, com a mínim, el seu grup  
congelaria aquesta condició fins a tenir l’ordenança corresponent que se’ls va dir que entraria 
en un Ple i no ho va fer. Mentre no hi sigui, no té sentit que se li digui a una persona que no té 
dret a la bonificació perquè no arriba al 50% de la producció. Si no hi arriba és perquè 
l’ordenança no ho permet, i com que és una contradicció seria bo eliminar-ho. 
En relació a l’ordenança d’escombraries, consideren que la puja és considerable, però si és a fi 
de bé, endavant. Però no entenen que hi hagi una puja al particular i llavors els bancs, els 
restaurants, etc. tinguin una reducció del 2%. Li agradaria que es justifiqués aquest fet.
En alguns casos ha vist que unes bonificacions del 20% han passat al 5% i demana que se li 
aclareixi.
La gent que, per exemple, només ve de cap de setmana i no fa ús d’aquest servei o la gent que 
només ve a l’estiu,encara que faci bé la recollida selectiva no arribarà als mínims establerts per 
gaudir de la bonificació. 
I en relació a la gent que viu de lloguer i els rebuts els paga el propietari, els serà igual fer-ho 
bé o malament perquè el propietari no li rebaixarà pas el lloguer si fa una bona recollida. 
Els propietaris que tenen la recollida porta a porta i se’ls aplica el 30%, passarien de 136 a 95 
euros, mentre que els que no se’ls fa porta a porta en pagarien 126 d’euros. És a dir, no creu 
que sigui un sistema just perquè els beneficis d’una bona recollida només repercuteixi als veïns 
que se’ls fa el porta a porta. 
Agrairia que si s’ha equivocat el corregissin.                                                 

El Sr. Ramon Soler respon que en el tema de les bonificacions, efectivament hi ha un topall 
que és del 40%, és a dir, en el cas dels jubilats que se’ls ofereix el servei porta a porta  el 
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percentatge passa del 20% que hi havia abans al 5%, perquè es vol potenciar la bona recollida 
d’escombraries amb independència de la situació personal que tingui cadascú. 
Abans hi havia la bonificació dels jubilats perquè es bonificava l’ús de la deixalleria perquè no 
tothom tenia la capacitat de poder anar a la deixalleria.
En el moment que es canvia el model és per  possibilitar que qualsevol persona pugui fer ús de 
la recollida en els casos que hi hagi el porta a porta, i per això és important separar aquests 
dos tipus de recollida, o sigui, quan hi ha el porta a porta i quan no. 
En la zona que hi ha el porta a porta es pot tenir un 30% de bonificació per fer una bona gestió 
dels residus, un 5% pel fet de ser jubilat, un 5% pel fet de fer compostatge i un 5% per utilitzar 
la deixalleria. 
En el cas del porta a porta sumen un 45% i el topall és d’un 40%. A la pràctica, un jubilat que 
ho fes tot no acabaria tenint aquesta bonificació. Si es vol llegir així o no caldria que les tingués 
totes perquè el topall seria d’un 40%. 
En el cas que s’apliqui el màxim en la zona de la recollida porta a porta, es redueix el rebuts de 
les escombraries un 7’5% perquè abans tenint la màxima bonificació, acabaven pagant 88,66 
euros i ara n’acabaran pagant 81,99.
La resta d’espais no poden arribar a aquest nivell de descompte, si fan una bona gestió de les 
escombraries amb les bonificacions històriques que tenien pagaran el mateix que l’any passat, 
exactament igual, en cada una de les situacions. Això vol dir que s’estan baixant les 
escombraries a tothom perquè en termes reals les escombraries estan mantenint el mateix preu 
que l’any passat, encara que l’IPC hagi pujat.
Agraeix la confiança del grup d’Alternativa per l’abstenció,  perquè aquestes recollides que 
estan posant en dubte de si són factibles o no,  no s’han inventat aquí, sinó que s’ha anat a 
mirar a altres llocs i des d’un punt de vista tècnic s’estén que els volums establerts que poden 
generar els diferents tipus de famílies permeten arribar-hi en condicions normals.
De totes maneres, d’aquí a un any es veurà com ha anat l’experiència i es podran fer les 
modificacions necessàries.
Pel que fa a les bonificacions, dir i aclarir que en cap es perjudica ningú respecte el sistema 
anterior, sinó que es busca un sistema que s’adapti a la realitat de les tres tipologies:àrea 
urbana amb recollida porta a porta que tenen una bonificació per fer-ho ben fet i que ara es pot 
mesurar i abans no, 30%; àrea urbana (urbanitzacions), que no té recollida porta a porta, a la 
pràctica es manté la situació que hi havia fins ara i es crea una nova tarifa que permet que 
paguin el mateix que l’any passat si s’apliquen les bonificacions que hi havia i el mateix passa 
amb els habitatges en zona rústica.
En els establiments comercials hi havia una dificultat perquè tenen la possibilitat de tenir un 
gestor privat de residus que complica molt la història i en alguns casos és difícil de fer-ne un 
seguiment. El que s’ha fet és intentar reduir al màxim les agrupacions que en molts casos ha 
fet que es redueixin al màxim les escombraries, en base també a una queixa recurrent que 
deien que el seu establiment no generava escombraries.
S’ha intentat adequar-ho a la realitat en base a l’experiència i es crea una tarifa plana que 
repercuteix en el cost de la recollida de les escombraries d’una manera igual per a tothom, 
encara que l’empresa que tingui el seu gestor privat és a qui haurà de pagar el cost.
A partir d’aquí es creen uns models nous que intenten recollir quina és la realitat i posa 
diversos exemples del que pagaven i pagaran els diferents establiments. 
És evident que és molt complex i en el cas dels comerços la idea és evolucionar cap el 
pagament per generació, que seria la manera més eficient a l’hora de pagar el rebut de les 
escombraries, però encara no hi ha prou informació per fer aquest salt, encara que la idea és 
fer-lo al més aviat possible.
Aquest model és perfeccionable, com totes les coses, però s’ha intentat donar resposta i 
intenta incentivar la bona gestió dels residus.
Pel que fa als llogaters, sí que se’ls pot repercutir, i de fet s’està fent perquè els que han anat a 
recollir els nous cubells ja van al seu nom i no al del propietari.
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Ja fa anys que la targeta de la deixalleria pels descomptes també va a nom seu perquè així 
se’n beneficiava el contribuent.
Pel que fa el topall de 350 euros pels habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament tècnic, ja 
va dir que no era un tema motiu de discussió, senzillament era una proposta que en alguns 
casos es podia disparar i no tenia cap sentit que fos així.
Pel que fa al tema de les instal·lacions que mantinguin un funcionament constant, s pot mirar 
d’arreglar, però a la pràctica el que vol dir és que si algú demana la bonificació, el mínim que es 
pot demanar és que se n’acrediti el funcionament. 
En relació a l’estudi tècnic i la bonificació del 50%, creu que tal com està redactat ara canvia, 
atès que s’ha posat un matís que abans no hi era, i tal com estava redactada ara l’ordenança 
amb una placa per aigua calenta ja es podia obtenir un 50% de bonificació.
El que es fa ara és dir que en els habitatges nous és obligatori instal·lar plaques i es bonifica 
tant a nous com a vells tot allò que estigui per sobre de la normativa obligatòria i es matisa 
perquè si no ens trobaríem amb casos que serien injustos.
Pel que fa a l’estudi tècnic, el que està dient és que la infraestructura estigui tècnicament 
prevista perquè pugui anar al 50%. Si després el grau d’inclinació és millor o pitjor ja ho 
discutiran en l’altra ordenança, però si l’estudi acredita que es pot arribar a tenir el rendiment, la 
bonificació es pot aplicar. Tal com està redactat avui, queda solucionat. 

El Sr. David Parron diu que només vol agrair a ERC fer esment del tema de la tarifació social. 
No és que s’hagi rendit en la lluita per reclamar-ho, sinó que simplement no ho havia tingut 
present.

El Sr. Antoni Navarro manifesta que ja miraran el tema dels llogaters.
És evident que no s’ha incrementat, però se suposa que el bon ús i l’eficiència en la recollida 
hauria de repercutir una mica a tothom i troba desencentivador el fet que el porta a porta suposi 
una bonificació molt important en relació a la gent que no el té.
Estaria d’acord, atès que és transitori, que el porta a porta arribi al màxim d’espais possibles i 
creuen que això s’hauria de replantejar. 
Sobre els tallers, bars i restaurants no ha sabut entendre que hi havia una raó per la qual se’ls 
rebaixava, quan a altra gent se’ls demana el mateix o fins i tot més. 
Tampoc li ha quedat clar el tema de l’acreditació en les plaques fotovoltaiques:  que no es 
demani perquè suposa un cost administratiu i econòmic per la persona que demana 
l’acreditació que no cal.
Hi ha un estudi tècnic que es presenta en el moment de fer la proposta a l’Ajuntament i fer 
aquesta instal·lació, i ja resulta prou car.
Considera que demanar papers quan no és necessari és complicar la vida al ciutadà.
Pel que fa els 500 euros, li ha semblat entendre que depèn de la votació i manifesta que 
pensaven votar en contra, però si s’accepten els 500 euros li demana com a gest de bona 
voluntat l’abstenció,  perquè hi ha coses que no les veuen clares. En qualsevol cas considera 
que es pot fer el canvi de cara a les bonificacions dels llagosterencs. 

El Sr. Ramon Soler respon que agraeix el gest i accepta el canvi, i que també miraran si el 
redactat es pot millorar, però el fet d’obtenir aquesta bonificació, que s’hagi d’acreditar que 
s’utilitza, no creu que sigui cap barbaritat.
Una altra cosa seria valorar si el cost d’aquest certificat és més o menys elevat, que es podria 
mirar de buscar un altre sistema. No hi és per ganes de fer gastar diners,senzillament que si es 
fa un esforç fiscal i es dóna una bonificació, és lògic que s’hi posi alguna mesura de control. 
En relació a les escombraries, no és veritat que s’apugi la tarifa a ningú. La gent que està fora 
de l’àmbit del porta a porta té una bonificació màxima de 37,99 euros, que acabarà pagant el 
mateix que pagava abans i no hi ha cap més sistema per poder incentivar una bona recollida. 
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És cert que uns tenen més possibilitats de tenir bonificació, però també és cert que el grau 
d’exigència és superior perquè es pot controlar.
La voluntat és intentar ampliar al màxim  aquest servei i fer-lo extensible al màxim de gent.
Ara s’està posant la base perquè això pugui ser i estar convençut que d’aquí un any, quan es 
torni a parlar de les ordenances, hi haurà molts matisos a afegir.

El Sr. Xavier Vilella pren la paraula i diu que a l’hora de calcular les bonificacions perquè 
fossin justes i coherents al final s’ha d’encaixar tot perquè no hi hagi una injustícia entre les 
unes i les altres. 
Si els números surten és perquè hi ha hagut una baixada econòmica en el nou contracte de la 
recollida d’escombraries i a partir d’aquí es pot entendre que es puguin aplicar les 
bonificacions. 
Per implantar un sou sistema porta a porta a alguna urbanització que no el té acabaria tenint un 
sobrecost que hauria de repercutir en la taxa.
Si la gent reciclés s’estaria amb contenidors al carrer i seria molt més barat.
Sobre el tema dels comerços, la idea és que això fos una transició de pagament per generació i 
aquesta traducció a la baixa que hi ha hagut volia que es traduís una mica a tothom, a excepció 
dels casos més escandalosos, degut a la baixa una mica generalitzada del 2%.
L’única cosa que s’ha fet és que els comerços tenen l’opció de fer la recollida selectiva amb 
l’Ajuntament o amb un gestor privat, però hi havia molta confusió amb el que hi entrava amb 
diferència de preu i ara s’ha fet una tarifa plana pels comerços que no estan amb l’Ajuntament.
També hi ha una solució intermèdia, que li pot interessar a algú segons el tipus de residus que 
generi, que és una taxa híbrida per recollir només una part de les fraccions de residus.             
Repeteix que l’únic que s’ha intentat és quadrar una mica per coherència que tingués sentit a 
l’hora de tenir una bonificació tant pels uns i com pels altres i que al final a la zona porta a porta 
s’està parlant d’un 40% i la que no ho tingui pot ser d’un 20%, més un 10% si estan jubilats.
D’alguna manera s’ha de premiar on hi ha un millor control i seria il·lògic que poguessin arribar 
a la mateixa bonificació les zones on s’exerceix un millor control que les que no.
L’objectiu és que la gent recicli, o sigui, millorar el percentatge del reciclatge. Així doncs, dir que 
algú té premi per fer-li una bonificació de 5 o 10 euros no és motivar a la gent perquè o s’ho 
creuen i reciclen per sentit comú, o se’ls convenç per la butxaca. 
El dia 9 de novembre hi haurà una xerrada al teatre del Casino sobre la nova recollida i 
explicaran que és el camí que hauran de seguir tots els municipis a l’hora d’intentar que la gent 
recicli. Aquesta xerrada estava programada pel 20 de setembre i es va haver d’anul·lar. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que es diu que el porta a porta dóna costos i si s’incrementés 
el porta a porta també s’haurien d’incrementar els costos.
Si fos una persona que visqués en un lloc que no es fes el porta a porta  no li agradaria sentir 
això i raonar-ho dient que si s’incrementa augmentaran els costos ho troba un argument una 
mica estrany. 
Si realment hi ha hagut una baixada de costos considera que hauria de repercutir a tothom 
igual que ha repercutit en els tallers.

El Sr. Ramon Soler afegeix que els habitatges buits queden exempts del pagament en el cas 
que presentin la baixa de la companyia de la llum i de l’aigua.
També es crea una quota per autònoms o per a persones que no tinguin local obert però que 
utilitzin la deixalleria, com per exemple pintors, jardiners, paletes o lampistes.
En el conjunt del sistema s’està millorant el servei i s’està permetent la possibilitat que hi hagi 
estalvis en els llocs on es faci una bona recollida. També s’està incentivant l’ús de la deixalleria 
i del compostatge i repercuteix en aquelles zones on fins ara no hi havia el porta a porta.
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I insisteix que no tenen encara l’experiència prèvia per mesurar si s’està fent bé, molt bé  o 
malament, i demana una mica de confiança i la voluntat és que aquest model beneficiï a 
tothom. 

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels regidors del PDeCAT i l’abstenció dels 
regidors d’ERC i del regidor d’ALL), amb la incorporació de les següents esmenes:

a) Una de proposada pel grup d’ERC a l’article 5, punt 7,  bonificacions, de l’ordenança 
fiscal núm. 1 que queda redactat de la següent manera: 
“Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els 5 primers anys (a 
comptar des de l’any d’instal·lació) i del 25% de la quota íntegra de l’impost els 5 anys 
següents, en cap cas l’import màxim anual de la bonificació no podrà superar els 500 
euros, els habitatges en què s’instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric 
d’energia solar o altres energies renovables, segons les condicions següents..........” 

b) Una de proposada pel grup d’ALL al punt 1.c) de l’article 6, beneficis fiscals, de 
l’ordenança fiscal núm. 28, que queda redactat de la següent manera:    
”les realitzades per entitats sense afany de lucre municipals, entitats públiques o 
privades que hagin estat objecte d’una subvenció municipal o bé de l’adjudicació d’un 
contracte municipal, relatiu a la pràctica esportiva, pel desenvolupament d’un projecte o 
activitat en el què s’acrediti la necessitat d’utilitzar els serveis derivats de la instal·lació 
esportiva municipal”.  

2.1.3. PRP2017/1491   Moció d'ERC-AM i AxLL, en relació a l'actualització del patrimoni 
municipal de sòl i habitatge (PMSH).-Exp. núm. 2017/1596.    

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

“Vista la moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM i Alternativa per Llagostera, en 
relació a l’actualització del patrimoni municipal de sòl i habitatge (PMSH):
“Atès que d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (TRLUC) preveu en l’article 163.1 de la llei que els 
ajuntaments que tinguin un planejament urbanístic general que delimiti àmbits d’actuació 
urbanística susceptibles de generar cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament 
urbanístic tenen l’obligació de constituir el seu Patrimoni Municipal de sòl i habitatge.
Atès que segons el TRLUC en seu article 160.5, els béns inclosos al Patrimoni Municipal de Sòl 
i Habitatge, només poden ser utilitzats per unes finalitats concretes que aspiren a fer efectiu el 
dret a l’habitatge, amb la creació d’un parc d’habitatges de protecció pública.
Atès que, conforme disposa l’article 164.1 del TRLUC cal diferenciar com a patrimoni separat 
de la resta de béns municipals els béns que l’integren. 
Atès que els articles 164.2 i 43.3 del TRLUC estipulen que els ingressos obtinguts mitjançant 
l’alienació i la gestió dels béns del PMSH formen part d’aquest patrimoni i s’han de consignar 
en un dipòsit específic, i que aquests ingressos s’han de destinar a conservar, administrar i 
ampliar l’esmentat patrimoni per a assolir qualsevol de les finalitats que determina l’article 
160.5; i que igualment l’integra la substitució de qualsevol cessió urbanística per l’equivalent del 
seu valor econòmic.
Atès que l’article 223 del TRLUC estipula igualment que integren el patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge, entre altres, els ingressos obtinguts en concepte de sancions urbanístiques.
Donat que en l’inventari de béns els terrenys que formen part del PMSH de Llagostera no hi ha 
consignades les quantitats obtingudes com a conseqüència d’alienacions de finques que han 
de formar part del PMSH.
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Donat que en l’inventari de béns els terrenys que formen part del PMSH de Llagostera estan 
mal classificats, per la qual cosa no estan destinats a aplicar a polítiques municipals de sòl i 
habitatge.
Donat que la darrera actualització de l’inventari municipal, on s’ha d’incloure el PMSH, es va fer 
l’any 2014.”
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.
S’acorda: 
Primer. Actualitzar, amb la qualificació corresponent, la relació de béns immobles que han de 
formar part del patrimoni públic de sòl i habitatge de l’Ajuntament de Llagostera. 
Segon. Incorporar a l’inventari de béns que formen part del PMSH els recursos econòmics 
productes d’alienacions de finques del PMSH o de sancions urbanístiques. 
Tercer. Ordenar a l’Interventor Municipal dur a terme un tractament diferenciat d’aquests béns 
en el pressupost municipal corresponent.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que aquesta Moció va en la línia d’intentar trobar 
una solució al tema del greu problema de l’habitatge ocasionat per culpa de la crisi.
Es demana que es compleixi una part de la llei on diu que quan es faci una nova urbanització el 
10% d’aprofitament mitjà que rep l’Ajuntament repercuteixi al final en el patrimoni municipal de 
sòl i habitatge, és a dir, que els diners que s’aconsegueixin amb la venda d’aquests terrenys 
vagin destinats a l’adquisició d’habitatges per donar solució a problemes d’exclusió 
habitacional. I no només això, sinó que diu que qualsevol ingrés que hi hagi per sanció 
urbanística també hauria de repercutir en aquest patrimoni municipal del sòl i habitatge.
En el pressupost municipal, aquesta part que hauria d’estar afectada per aquest tipus 
d’actuacions no hi és, segons manifestació dels treballadors municipals.
També, dins de l’inventari municipal, hi ha de constar aquest patrimoni dedicat a aquestes 
actuacions. 
A continuació passa a llegir el text de la Moció. 

El Sr. alcalde diu que estan d’acord que s’ha d’ordenar una mica, però no és veritat que no es 
comprin habitatges. Ara s’està en tractes amb dues entitats financeres per comprar-ne dos per 
poder ampliar aquest parc d’habitatges.
A  Llagostera hi havia terrenys, però no habitatges.
S’ha signat un conveni amb ADIGSA per llogar un habitatge dels de promoció social que va 
quedar lliure per destinar-lo a alguna família que quedi desnonada o que estigui en risc.
Tothom ha de ser conscient que s’ha passat una època que d’aprofitaments mitjos del 10% 
s’ha n’han fet pocs perquè hi ha hagut poques promocions.
És cert que al SUD-12 hi ha un 10% d’aprofitament,  però no es pot posar a l’inventari perquè 
no està urbanitzat. 
Al PMU-4 també hi ha aprofitament mig, però segons el tècnic municipal seria un error posar-ho 
a l’inventari perquè tampoc està urbanitzat.
En el pressupost municipal es mirarà de crear aquesta borsa i que els expedients disciplinaris i 
urbanístic ho puguin incrementar.
Encara que fins ara no constés al pressupost,  no vol pas dir que l’Ajuntament no s’hagi mogut i 
segons les condicions que posi l’entitat bancària segurament es farà la compra d’aquests dos 
habitatges. 
Com que estan d’acord que la llei s’ha de complir, votaran a favor d’aquesta Moció.
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El Sr. David Parron manifesta que aquesta Moció va en la línia d’altres que s’han presentat 
conjuntament, de manera que s’avanci cap a un parc municipal d’habitatge perquè pensen que 
fa falta igual que també creu que ho pensa l’equip de govern. 
És innegable que es van fent passos, ho reconeixen, però pensen que són passos que costen 
de fer i per això reiteradament van presentant mocions perquè aquest tema pugui avançar. 
Agraeixen la predisposició de l’equip de govern de voler acceptar aquesta Moció perquè només 
és fer cas del que diu la llei d’Urbanisme, i de fet no s’hauria d’haver arribat a aquest extrem 
perquè s’hauria d’haver fet d’ofici.
Fa més o menys un any es varen alienar unes parcel·les i els diners obtinguts s’haurien d’haver 
destinat a polítiques municipals d’habitatge.
El que volen fer és normés dotar-se d’eines perquè la política d’habitatge municipal sigui d’una 
altra mena i no poden estar contents quan mocions d’aquesta mena, que miren per interès del 
municipi no tirin endavant, encara que al final les floretes se les emporta l’equip de govern.
La moció del tanteig i retracta creu que donaria moltes eines per avançar en aquest sentit.
Agraeix a l’equip de govern la bona predisposició per aprovar aquesta d’avui, i espera que se li 
pugui donar curs al més aviat possible. 

El Sr. Antoni Navarro agraeix que es vagin fent passes en aquest sentit, però remarca que és 
qüestió de velocitats. Pel seu grup el tema d’habitatge és molt urgent, i cada mes que es perd 
és un mes per afegir al neguit de les famílies. 
Sobre la venda de parcel·les, i si no va equivocat, es tindrien més de 150.000 euros, que 
podrien ser uns quants pisos per emergència habitacional.
El tracte que s’ha fet amb la Generalitat no formaria part del patrimoni municipal del sòl i de 
l’habitatge perquè ha de ser inventariable i és de lloguer.
Com ha dit abans és qüestió de velocitats, perquè la carta que s’havia d’haver enviat encara no 
s’ha fet.
El tema de l’ocupació de pisos es veu més des del punt de vista legal i punitiu que no pas per 
buscar solucions.
Agraeix altra vegada la bona predisposició de l’equip de govern i esperen que mes rere mes 
puguin informar d’aspectes positius de cara a les solucions de problemes d’habitatge al poble. 

El Sr. alcalde respon que pel que fa els 150.000 euros, ja ho mirarà, perquè una cosa és el 
preu de sortida i l’altra l’oferta presentada.
A l’oposició li pot semblar que anem amb una marca curta, però estan incrementant cada dia 
més la política d’habitatge i fins i tot tenen contractat el servei de SERGI per controlar els pisos 
que hi hagi possibilitat de comprar.
Els pisos de la Generalitat són tots de lloguer amb opció de compra, i si l’interessés a 
l’Ajuntament també se’n podrien comprar. 
Ara hi ha un cas molt urgent que no sap com s’acabarà de definir: es tracta d’una família que 
està en un habitatge amb problemes estructurals i se’ls ha de donar una solució immediata.

El Sr. David Parron diu que la seva queixa va per aquí, que es va tard i a remolc de les 
circumstàncies. Porten quatre o cinc anys donant la tabarra amb mocions cada tres o quatre  
mesos perquè es faci més en aquest sentit.  

El Sr. alcalde manifesta que es mira d’anar el més ràpid possible, però a vegades tampoc és 
possible anar-hi per qüestions de lleis o perquè les entitats financeres no passaven informació 
als ajuntaments, sinó que tractaven directament amb la Generalitat, però ara sembla que això 
ha anat avançant. 
El que sí que es vol és que la gent pugui tenir un espai digne per poder viure i sobretot que no 
estiguin angoixats.
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S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).       

3. Acords d’urgència.

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

3.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

3.1.1. PRP2017/1510   Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal núm. 8 de la taxa de 
cementiri municipal. Exp. núm. 2017/1786    

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“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 (TRLHL), 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.
Vist que, en el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’hauran d’aprovar 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. 
Atès que l’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran 
com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, i les 
dates d’aprovació i d’inici de l’aplicació.
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 estatal 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), 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.
Les modificacions a l’Ordenança fiscal núm. 8 són les que consten a la memòria d’Alcaldia de 
data 23 d’octubre de 2017.
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció de data 23 d’octubre de 2017.
S’acorda: 
Primer.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2018 i següents, les modificacions de 
l’ordenança fiscal que es relaciona a continuació:

• Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa de cementiri municipal. 

Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:
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Concepte Import
Permís de làpida 
Permís i col·locació de làpides a un nínxol 77,36 €
Permís i col·locació de làpides a un columbari 58,01 €
Drets d’enterrament
Drets inhumació/exhumació nínxol (làpida de 1 boca) 164,57 €
Drets inhumació/exhumació columbari 123,43 €
Drets inhumació nínxols (làpida de més de 1 boca), o panteó
* Panteó: en cas de necessitar personal extra o maquinària extra es facturarà a part 

221,73 €

Reducció de despulles i neteja del nínxol 100,52 €
Recollida i eliminació de residus 36,47 €
Concessions i renovacions
Concessió nínxol nou per 50 anys 680,47 €
Concessió nínxol revertit (50 anys) 351,32 €
Concessió nínxol temporal per 4 anys ( només nínxols revertits) 135,51 €
Concessió columbari per 50 anys 169,99 €
Renovació concessió nínxol (50 anys) 351,32  €
Renovació concessió columbari (50 anys) 89,79 €
Cessions
Si es cedeix un nínxol buit, la concessionària paga 113,18 €
Si es cedeix un nínxol amb restes, la concessionària el neteja i no paga res 0,00 €
Expedició de títols i traspàs de titularitat
Expedició de títol 13,79 €
Traspàs concessió títol 31,54 €
Traspàs concessió (titular difunt, inclou expedició de títol) 12,66 €
Conservació anual
Quota anual de conservació, per cada nínxol 29,26 €
Quota anual de conservació, per cada columbari 22,29 €
Quota anual de conservació, per panteó 106,29 €

Segon.- Exposar al públic el referit expedient, de conformitat amb el que disposa l’article 17.1 
del TRLHL, pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el BOP de Girona, el qual també es publicarà al Tauler electrònic de la 
Corporació. Durant el període d’exposició pública de les ordenances fiscals, aquells que tinguin 
un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del TRLHL, podran examinar l’expedient 
i presentar les al·legacions que estimin oportunes. Transcorregut el termini d’informació 
pública, sense que es presentin reclamacions, l’expedient quedarà definitivament aprovat 
sense necessitat de prendre cap altre acord exprés. En cas contrari, el Ple resoldrà les 
al·legacions formulades.
Tercer.- Publicar en el BOP els acords definitius que, un cop transcorregut el període 
d’exposició pública, procedeixi adoptar, i també el text íntegre de l’ordenança fiscal modificada, 
modificacions que entraran en vigor l’1 de gener de l’any 2018 i que seran vigents fins a la seva 
modificació o derogació”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler diu que aquesta ordenança no estava inclosa en tot el paquet anterior 
perquè la proposta feta per l’empresa concessionària va arribar després que s’hagués convocat 
la Comissió Informativa.
En qualsevol dels casos, el que es proposa és incrementar el 2,1% la taxa de serveis del 
cementiri municipal, que és l’aplicació de l’IPC interanual i tenint en compte que ha estat tres 
anys parat perquè per la pròpia concessió no hi havia la possibilitat d’actualitzar els preus.
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Anteriorment ja s’havia demanat aquesta actualització i havien contestat que no era factible.
La quota de conservació no s’incrementa.
S’està acabant de negociar el préstec que es va fer en el seu dia perquè es va fer una 
modificació del projecte, i AUFUCE es va fer càrrec d’una urbanització d’accés al propi 
cementiri i es va fer un préstec de 50.000 euros a tornar en 40 anys i es va calcular una quota 
d’inversió però que s’incorporava dins la taxa de conservació.
En el seu dia ERC va fer una moció demanant que es renegociés i porten un any parlant-ne. En 
qualsevol dels casos hi estan completament d’acord, i quan es tingui el quadre d’amortització 
definitiu ja en donarà compte al Ple. 
Els excessos que s’hagin pogut cobrar s’aplicaran per major amortització del préstec, però pel 
que fa únicament i exclusivament a l’ordenança només s’aplica el 2,1% de la taxa dels serveis 
per actualitzar-ho a l’IPC, que està informat favorablement pels serveis d’intervenció. 

El Sr. David Parron diu que el vot del seu grup serà l’abstenció perquè no han tingut temps 
material de veure res.    

El Sr. Antoni Navarro manifesta que ells també s’abstenen perquè no han tingut temps de 
mirar-s’ho.
Aprofita per dir que hi ha una altra cosa per negociar que és la de la Tàctica Padel, entre 
d’altres coses perquè ara estan pujant els tipus d’interès i no és el mateix negociar-ho ara que 
quan ho varen demanar. Per tant, demana celeritat tant pel cas d’AUFUCE com el de TÀCTICA 
PÀDEL.
En el cas d’Aufuce, quan varen fer l’estudi, que es va aprovar, representava un estalvi de 
40.000 euros, i en el cas del Pàdel eren uns 15 o 20.000 euros. No ho recorda exactament 
perquè no tenien previst parlar-ho.

El Sr. Ramon Soler agraeix les abstencions perquè no hi ha hagut temps de mirar-ho, però el 
canvi no és en cap cas rellevant i obeeix a criteris merament econòmics i en relació als 
préstecs, ja en pren nota per parlar-ho.       

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

3.1.2. PRP2017/1518   Aprovar la Modificació de Crèdit número 1/2017 del Patronat 
Municipal d'Esports. Exp.: 2017/1738   

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“Atès 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.
L’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació aplicable i el Ple procedeix a la seva 
aprovació inicial, de conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 
22.2.e) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès l’informe favorable de la Intervenció Local de data 13/10/2017.
Vist l’acord adoptat pel Consell del Patronat Municipal d’Esports de data 19/10/2017
Realitzada la tramitació legalment establerta
S’acorda: 
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Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2017 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 crèdit
11-340.13000 Personal laboral fix 1.000,00 €
11.340.16000 Seguretat Social 2.000,00 €
11.342.21300 Manteniment instal·lacions 5.000,00 €
11.342.21320 Manteniment futbol 7.000,00 €
11.342.21390 Manteniment piscines 5.000,00 €
11.341.48920 Aportació Clubs futbol 3.000,00 €

Altes en aplicacions de despeses 23.000,00 €
11.929.50000 Fons contingència. -1.000,00 €

Baixes en aplicacions de despeses -1.000,00 €
Total modificacions en aplicacions de despeses 22.000,00 €

Finançament
 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals  22.000,00 €

Altes en aplicacions d’ingressos  22.000,00 €

El resum per capítols és el següent: 

INGRESSOS

Capítol Concepte import (€) modificacó 1/2017 totals
1 Impostos directes 0,00 0,00
2 Imposots indirectes 0,00 0,00
3 Taxes i altres impostos 107.600,00 107.600,00
4 Transferències corrents 185.000,00 185.000,00
5 Ingressos patrimonials 6.050,00 6.050,00
6 Alienació inversions 0,00 0,00
7 Transferències capital 0,00 0,00
8 Actius financers 0,00 22.000,00 22.000,00
9 Passius financers 0,00 0,00

Total ingressos 298.650,00 22.000,00 320.650,00

DESPESES

Capítol Concepte import (€) modificacó 1/2017 totals
1 Despeses de personal 112.800,00 3.000,00 115.800,00
2 Despeses béns corrents i serveis 75.400,00 17.000,00 92.400,00
3 Despeses financeres 700,00 700,00
4 Transferències corrents 108.750,00 3.000,00 111.750,00
5 Fons de contingència 1.000,00 -1.000,00 0,00
6 Inversions reals 0,00 0,00
7 Transferències capital 0,00 0,00
9 Passius financers 0,00 0,00

Total despeses 298.650,00 22.000,00 320.650,00
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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. Ramon Soler pren la paraula i manifesta que és la translació d’una modificació de crèdit 
de 22.000 euros que es va fer al Patronat.
Bàsicament és per temes de manteniment i la seva discussió ja es va al Patronat d’Esports.
Cal destacar que al final el Patronat existeix per fer un manteniment de les instal·lacions 
esportives i és lògic que l’ús intensiu que se’n fa originin certs problemes com és el que ha 
passat aquest any.

El Sr. David Parron manifesta que hi votaran a favor perquè ja ho varen discutir al Patronat.  

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

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).   

3.1.3. PRP2017/1519   Adjudicar al Banc Sabadell el préstec de 950.000,00 euros per a 
inversions 2017. Exp. núm. 2017/1704    

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“Vist que, en execució del Pressupost de la Corporació per al 2017 cal concertar una operació 
de crèdit per finançar les inversions previstes en el mateix.
Vist que, per Providència d’Alcaldia, de data 4 d’octubre de 2017, es va incoar expedient per a 
la concertació de la citada operació de crèdit a llarg termini.
Vist l’informe favorable de secretaria, de data 23 d’octubre de 2017.
Vist l’informe favorable de intervenció, de data 24 d’octubre de 2017, on s’informe 
favorablement la concertació d’un préstec a llarg termini per import de 950.000,00 euros.
Vist l’informe de intervenció, de data 24 d’octubre de 2017, on es determina que dues de les 
tres ofertes rebudes compleixen amb el criteri de prudència financera.
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.
S’acorda: 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb el 
“Banc de Sabadell” (C.I.F. A08000143) per un import de 950.000,00 euros, per finançar les 
inversions previstes en el Pressupost de 2017, al ser la millor oferta presentada, i amb les 
següents condicions :
Import............................................. 950.000,00 euros.
Termini d’amortització...................... 10 anys.
Període de carència.........................  0 anys.
Tipus d’interès (Euríbor a 3 mesos)...  0,71 %.
Periodicitat....................................... trimestral.
Comissió d’obertura i estudi..............   0,00 %.
Comissió per amortització anticipada    0,00 %.
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Segon.- Fer constar que el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit 
queda garantida amb la Participació Municipal en els Tributs de l’Estat.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb l’Ordre EFC/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria 
de tutela financera dels ens locals.
Quart.- Notificar l’adjudicació a les entitats financeres que van presentar una oferta.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari de la citada operació de préstec a llarg termini, i 
citar-lo per a la seva formalització”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i explica que aquest préstec estava previst en el 
Pressupost. Inicialment es preveia de 750.000 euros i es va fer una modificació de crèdit de 
200.000 euros que feia que saltés a 950.000 euros.
Si fos el préstec inicial no caldria que passés pel Ple, perquè no arribaria el 10% dels recursos 
ordinaris.
S’han rebut tres ofertes, una no complia els criteris d’estabilitat financera i les altres dues sí. 
S’ha optat per la del Banc de Sabadell a deu anys vista, amb un Euríbor més un diferencial del 
0,71% sense comissions d’obertura, ni d’estudi, ni d’amortització anticipada.
S’ha optat per la versió variable, encara que també n’oferien una a tipus fix perquè els 
indicadors marquen que hi ha una estabilitat important pel que fa els tipus d’interès, tant a curt 
com a llarg termini. Avui s’està a un -03,29% que és més baix que el tipus que hi havia ara fa 
un any.
Creuen que aquesta és la millor opció i per això la plantegen. 

El Sr. David Parron li pregunta al Sr. Soler si ha dit al Banc de Sababell, que li respon que sí, 
motiu pel qual el vot del seu grup serà contrari perquè és una de les dues entitats importants 
d’aquest país que han decidit moure les seves seus socials de Catalunya. Per tant, no creu que 
s’hagi de tenir cap gest amb ells, ni regalar-los ni un sol cèntim d’interès.
Hi ha d’altres entitats que des del punt de vista ètic i moral hagués valgut la pena fer-hi front, 
encara que hagués sortit una mica més car. 

El Sr. Antoni Navarro diu que ells no han tingut temps de mirar l’expedient i agrairien, tot i que 
han aprovat la urgència, que aquests casos no es portessin tan precipitadament al Ple a fi de   
tenir temps suficient per consultar-ho. 
El seu vot serà l’abstenció. 

El Sr. Ramon Soler diu que sempre es miren les entitats ubicades a Llagostera.
Creu que tots plegats han de tenir una mica de seny en segons quines informacions  perquè les 
entitats financeres el que fan és deixar diners i a on tinguin la seu social és un tema irrellevant. 
Per a ell és molt més important que hi hagi entitats financeres que tinguin i mantinguin la seva 
seu a Llagostera, i no pas on tinguin la seva seu social, entre d’altres coses perquè ni el 
Sabadell ni la Caixa han mogut la seu principal que tenen i al cap i a la fi són entitats que tenen 
el seu origen a Catalunya i donen més feina a la seva gent. 
Pot donar una certa sensació que està molt bé anar a fer segons quins moviments, però no es 
té en compte que s’està posant en perill coses tan simples com els estalvis de la gent i 
aquestes entitats acaben fent obra social, cosa que moltes altres no fan.

El Sr. alcalde afegeix que s’han d’atenir a uns criteris tècnics i en aquest cas l’oferta més 
avantatjosa era la del Banc de Sabadell.
Caixabank tenia una oferta amb uns extrems als quals sabien que no s’hi arribaria, i altres 
entitats varen desistir de presentar ofertes. 
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El Sr. David Parron respon que ja és conscient que se segueixen criteris tècnics, però a 
vegades l’ètica també és important mantenir-la. 
Comenta amb ironia que tampoc té cap dubte que la Caixa i Banc de Sabadell fan una obra 
social importantíssima i que això sobretot ho saben els milers de persones que han estat 
desnonats per ells.

El Sr. alcalde diu que aquest debat tocaria fer-lo en un altre moment i en un altre lloc.   

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

3.1.4. PRP2017/1536   Moció per exigir la llibertat del president de l'Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sánchez i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, empresonats el dilluns 16 
d'octubre de 2017.- Exp. núm. 2017/1797    

El Sr. David Parron llegeix la Moció. 

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“Vista la moció presentada pels 3 grups municipals, PdeCAT, ERC-AM i ALL-E:
El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d’Òmnium 
Cultural, Jordi Cuixart, i de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va 
judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no vol resoldre amb diàleg i negociació,
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar una 
línia vermella en qualsevol democràcia a l’Europa del segle XXI. Empresonar persones per 
manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Aquesta és una mostra 
més de què el Règim del 78 ha fet fallida i que és necessari iniciar un procés constituent,
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de 
lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres,... Avui, 
per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals,
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que 
persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al món 
que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les 
notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i 
de manifestació,
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan es tolera que vulnerin 
els drets dels catalans i les catalanes, tota la ciutadania europea és qui perd. Quan s’és 
còmplice d’aquesta vulneració s’és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una 
dictadura.
Empresonar persones per defensar les seves idees forma part de l’estratègia de l’Estat per 
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L’objectiu final és desactivar tota la societat civil. 
Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social,
S’acorda:
Primer.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi 
Sánchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Segon.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots 
els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de 
les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
Tercer.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, la manipulació i 
coacció dels mitjans de comunicació, així com l’intent de control de la CCMA.
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Quart.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, 
a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH), al Congrés dels 
Diputats, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, així com a l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la 
present moció”.

Sense que es produeixi cap intervenció,  s’aprova per majoria absoluta (vot favorable de 
tots els regidors presents). 

3.1.5. PRP2017/1538   Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya.- Exp. 
núm. 2017/1796.    

El Sr. Ramon Soler llegeix la Moció. 

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“Vista la moció presentada pels 3 grups municipals, PdeCAT, ERC-AM i ALL-E:
“L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la resposta 
de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit anys després 
de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues 
dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen 
tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política. 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia catalana a 
través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat 
espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets 
fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les 
detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del 
parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra 
població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran 
desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació 
dels comptes de la Generalitat de Catalunya. 
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la 
repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de 
Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria 
absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el 
referèndum d’autodeterminació de Catalunya, va ser novament refermat el mandat democràtic 
per a la independència de Catalunya.” 
S’acorda: 
Primer. Instar el Govern de Catalunya i el Parlament a fer efectiu el mandat popular del passat 
1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de 
Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya.
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures 
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes.
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució Espanyola.
Quart. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de 
Municipis per la Independència i a la Federació de Municipis de Catalunya”.

Sense que es produeixi cap intervenció,  s’aprova per majoria absoluta (vot favorable de 
tots els regidors presents). 
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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 ordinari s’han aprovat les actes de la 
Junta de Govern Local que van des de la número 34 del dia 20 de setembre fins a la número 
37 del dia 11 d’octubre de 2017.  
Pel que fa els Decrets,  s’han dictat els que van des del número 988 fins al núm. 1079 del dia 
18 d’octubre de 2017. 
Així mateix, dóna compte de l’informe d’Intervenció sobre l’obligació de subministrar informació 
pressupostària, segon trimestre de 2017. 
Informe de morositat: 
El període mitjà de pagament del segon trimestre de 2017 de l’Ajuntament ha estat de 40 dies; 
el del Patronat Residència Josep Baulida, de 25 dies; i el del Patronat d’Esports, de 39 dies. 
Informe del període mitjà de pagament a proveïdors, d’acord amb el càlcul de la Disposició 
Transitòria Única del R.D. 635/2014:
El període mitjà de pagament a proveïdors global del segon trimestre de 2017 de l’Ajuntament i 
dels Patronats és de 2,59 dies. 
Execució pressupostària:
Segons l’informe d’avaluació de l’execució pressupostària tramesa al MINHAP del segon 
trimestre de 2017, la Corporació compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

4.2 Informes d’Alcaldia.

La Sra. Pilar Aliu  informa del següent:
- Des del CAP de Llagostera està previst que el dia 14 de novembre comenci un taller sobre el 
programa Pacient Expert, que té com a objectiu potenciar la cura i autonomia de les persones 
que tenen una malaltia crònica.
Es farà a la Farinera i durarà vuit setmanes.  

El Sr. Josep Aliu informa del següent: 
- Aquest cap de setmana passat, al teatre del Casino, s’ha fet una obra de teatre dirigida per 
l’Encarnita González i amb actors amateurs del poble.
Tota la recaptació que ha estat de 3.700 euros s’ha donat a la Fundació Josep Carreras per la 
lluita contra la leucèmia. 

El Sr. Ramon Soler informa del següent: 
- Destacar la Fira del Bolet, que com cada any es va fer el dia 12 d’octubre, però que a partir de 
l’any vinent es farà el segon cap de setmana d’octubre.
Va anar molt bé, la gent està contenta. 
L’afluència de públic, malgrat no poder-lo mesurar va ser superior a l’any anterior i es va 
repartir molt al llarg del dia. Vol destacar que en ser el 15è aniversari es va fer un espectacle el 
dia anterior a la plaça Catalunya amb llums làser, just després del show cooking i els tastets,  
que van funcionar molt bé.
El dia 12 hi va haver la inauguració de la colla local castellera, els castellers de les Gavarres, 
que varen fer una actuació, i es va acabar fent uns petits focs artificials.  
Vol destacar com sempre la feina feta pels tècnics de la casa, especialment la gent de 
Promoció Econòmica, que varen dedicar-hi molts i molts esforços i a totes les entitats que fan 
possible aquesta Fira. 
- S’ha avançat el Ple un dia perquè demà amb l’alcalde van a la Fira SIMO de Madrid, una fira 
eductiva i tecnològica on presentaran el projecte Llagostera 3.0, atès que ha despertat interès i 
espera que pugui ajudar a millorar-lo.
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Novament reitera que la col·laboració de les escoles és fonamental perquè sense elles seria 
impossible tirar-ho endavant.     
Tot el material ja està a punt, queden alguns aspectes de formació que han d’acabar de lligar 
amb les diverses escoles, però des d’aquest curs ja s’està portant a la pràctica als tres centres i 
properament es posarà en marxa el pla formatiu al centre de recursos de la Casa de les 
Vídues. 

El Sr. Robert Montiel informa del següent: 
- Recordar que en breu es convocarà el concurs del logotip, de què ja va parlar el Ple passat,  
per identificar els processos participatius.
Aquest mes ja es començaran a recollir propostes del pressupost participatiu del 2018.
- Pel que fa a Joventut, per fires de Girona, i com es ve fent en els últims temps, hi haurà un 
bus de nit els dies 27, 28 i 31 d’octubre i 3 i 4 de novembre, amb una reducció del preu del 
bitllet perquè els joves s’estalviïn agafar el cotxe o bé per estalviar que els pares els hagin 
d’anar a buscar. 
Els tiquets es podran adquirir a l’Espai Jove CLV.   

La Sra. Montserrat Vilà informa del següent: 
- Pel que fa a habitatge vol fer un prec, i és que l’oposició demana que es vagi molt més de 
pressa en aquestes qüestions, cosa que potser poden compartir, però ha de dir que és molt 
complicat treballar amb els bancs i poder arribar a acords.  Ara s’haurà de començar a portar a 
la pràctica el que empara la llei i a veure com acaba tot, perquè si es comença a aplicar l’article 
155 a nivell de Generalitat no afavorirà gens.
Demana ser una mica més curós a l’hora de demanar celeritat perquè sembla que no es faci 
res i s’està fent molta feina, i encara més des que la Fundació SERGI també treballa amb 
l’Ajuntament. 
Tal com ha dit l’alcalde,  hi haurà dos habitatges que la Generalitat ha ofert, propietat de dos 
bancs,  que es posaran al pressupost de l’any vinent i que serviran de lloguer social.
El lloguer del pis d’ADIGSA també és per casos d’emergència.
En el municipi hi ha un problema molt seriós d’un habitatge que segurament s’hauran de 
desnonar-hi unes 4 famílies, perquè no compleix els requisits de seguretat. 
- En relació a les beques d’esports: les peticions d’ajudes ja estan tancades.
Hi ha hagut 56 sol·licituds: 48 han estat atorgades i 8 excloses per superar els ingressos.

El Sr. alcalde afegeix que no és que les quatre famílies s’hagin de desnonar. sinó que han de 
marxar per la mala situació de l’habitatge.

El Sr. Jesús Malagon informa del següent: 
- Donarà compte del padró d’esportistes de la temporada 2017-2018: n’hi ha un total de 821.
- El club d’handbol va disputar el seu primer partit diumenge, a les 12,  a la lliga màster, que és 
per a veterans. Es farà un partit cada quinze dies i no els va anar gens malament.  

El Sr. Xavier Vilella informa del següent: 
- La campanya que es va fer de repartiment de cubells ja es va tancar i varen  anar a buscar-ne 
un 75% dels propietaris d’habitatges, però la gent que falta encara hi podrà anar els dimarts i  
el dijous al matí i el dimecres a la tarda.
Des de l’Àrea de Medi Ambient es dedicaran a anar a fer visites als habitatges que no han anat 
a recollir els cubells. La idea és que tothom sigui coneixedor del nou sistema de la recollida 
d’escombraries. 
Un cop les ordenances s’hagin aprovat definitivament es farà arribar informació a tots els 
habitatges de les bonificacions que hi haurà. 
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Quan algú pensa en millorar el sistema de recollida de les escombraries, tots els ajuntaments 
han intentat o intentaran millorar el percentatge de reciclatge.
Tot sistema complex que intenta que la gent recicli pot tenir errors i al final potser s’hauria de 
fer una taxa per cada tipus d’habitatge per intentar arribar a tothom. 
Amb el nou concurs per la licitació del nou contracte, la idea és tenir un millor servei a un preu 
més baix i sobre si es podria arribar a fer un porta a porta a tot el municipi, doncs sí, però hi ha 
un percentatge molt alt d’urbanitzacions que tenen segona residència i, per tant, seria molt més 
complex arribar a tothom en igualtat de condicions.
Un dels secrets de quan es fan modificacions o es comença un nou sistema és fer-ho bé des 
de l’inici, perquè si no es fa així acaba malament. 
No li preocupa la gent que recicla bé, perquè segurament ho fa per convicció, sinó que li 
preocupa la gent que no ho vol fer però que acabarà fent-ho perquè se li toca la butxaca.

El Sr. alcalde informa del següent:
- Ja s’han iniciat les obres dels carrers Joan Maragall i Sant Feliu.
Es va rebentar una canonada d’aigua i degut a la pendent del carrer i que els fonaments dels 
habitatges no estan impermeabilitzats va entrar aigua en el soterrani de 3 o 4 habitatges del 
costat de la fleca.
Espera i desitja que aquestes obres vagin el més ràpid possible.
- Es varen obrir les pliques del servei de recaptació i la més avantatjosa i la més bona pel 
municipi va ser la del recaptador actual Carles Mateu. 
- El sector SUD-10 que és la part de CAVISA, concretament per la urbanització del carrer on hi  
Procap, es varen presentar ofertes i la primera i la segona estaven en baixa temerària i des 
dels serveis tècnics s’estan analitzant.
Aquestes dues empreses són potents i potser la justificació és que tenen molta proximitat amb 
Llagostera. Una és Massachs i l’altre Agustí Masoliver.

4.3 Precs i preguntes 

El Sr. David Parron formula les següents:

- L’any 2016 l’Ajuntament va concedir a l’Associació Cultural Festival’Era una subvenció de 
4.000 euros.   
Pensaven que no se l’hi havia d’haver atorgar perquè era una associació amb clar ànim de 
lucre perquè organitzaven un festival de música i la justificació de la subvenció va ser 
insuficient segons les pròpies regles que tenien.
Varen justificar uns ingressos de 20.000 euros més els 4.000 de la subvenció per unes 
despeses de 4.000 euros, i com que tenien més ingressos que despeses no podien rebre 
aquesta subvenció. 
Ho varen denunciar públicament en un Ple i l’Ajuntament els va requerir perquè ho retornessin.
Va haver-hi un nou període d’al·legacions i Festival’Era ha entrat com al·legació/recurs la 
declaració que va presentar a Hisenda, un compte d’explotació amb uns ingressos únicament 
de 4.000 euros provinents de la subvenció i unes despeses de 4.173 euros, per la qual cosa 
tenen un dèficit de 173 euros. 
Tampoc mostren que hi hagi cap ingrés degut a les entrades ni al bar, ni mostren cap despesa 
dels grups musicals, deu ser que vénen gratis i que també era un festival gratuït, quan les 
entrades posa en un lloc web que eren a partir de 29 euros, amb un aforament aproximat 
d’unes 2.000 persones, només s’ha de fer una simple multiplicació.
Li costa de creure que no aportin cap altre ingrés a banda d’aquest de 4.000 euros de la 
subvenció de l’Ajuntament.
Demana si l’Ajuntament es creu aquest compte d’explotació que és un autèntic disbarat i si 
s’estimarà el recurs tal i com proposa l’informe de secretaria amb base a l’esmentat compte. 
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Estan convençuts que si es vol construir una nova república catalana, aquestes pràctiques de 
la vella política no hi poden tenir cabuda. 

- Vol fer un prec en el sentit que en els informes d’Alcaldia s’hi hauria de posar una mica 
d’ordre perquè n’hi ha que es converteixen en una rèplica dels punts de l’ordre del dia ordinari, 
amb un temps il·limitat i amb una desavantatge que l’oposició no pot replicar ni contrareplicar i 
al final es veuen una mica en desavantatge.

- En temes d’habitatge està bé que es demani paciència, que ja en tenen, però quan es diu que 
si ara s’aplica l’article 155, potser es deixaran de tenir les eines per aplicar les lleis, 
sistemàticament s’han rebutjat mesures basades en aquestes lleis.
Prega que l’equip de govern tingui una mica de seriositat quan diu segons quines coses. 

El Sr. Antoni Navarro formula les següents: 

- En relació al SUD-10,  quan es varen fer les obres de canalització de la llum i del telèfon es va 
passar tot un cablejat pagat per l’Ajuntament, la qual cosa havia de repercutir quan s’executés.
Demana si això ja s’ha tingut en compte o no perquè són uns diners que es va gastar 
l’Ajuntament que s’haurien de recuperar. 
- Va demanar les incidències del servei de recollida selectiva, que és bo saber-ho per preveure 
els problemes que sorgiran.
Hi ha un tema que el veu complicat i que són els edificis plurifamiliars, perquè cada dia s’han 
de baixar dos cubells i pregunta on es posaran i com es gestionarà. 

- A Selva Brava hi ha una sèrie de veïns que sistemàticament, dia si i dia no,  no tenen aigua i 
considera que hauria de ser urgent solucionar el problema amb Rec Madral. Diu que tindran tot 
el suport del seu partir i li sembla que també el d’ALL per solucionar-ho, atès que pensa que és 
greu. 

- Sense ànim d’entrar en polèmica, en temes d’habitatge,  sí que potser hi ha temes que el 155 
se’ls carregarà i el que proposaven avui,  independentment dels bancs, que són molt lents,  és 
que l’Ajuntament té uns diners que se’ls podria gastar i tots els problemes estarien solucionats. 

- Una proposta que s’hauria de tenir en compte,  ara que es parla d’ordenances fiscals i de 
medi ambient,  és que a la zona blava els vehicles elèctrics no paguin per fomentar l’ús 
d’aquests cotxes.

- Des de l’abril s’estan pagant molts diners pel lloguer de can Muntaner i considera que seria bo 
que tingués un ús i que estès de cara al públic. Potser l’Ajuntament s’hauria precipitat en tenir 
el local si és que la Brigada no pot fer tota la feina per posar-ho en marxa. 

- Tenim una vila florida, però al passeig Pompeu Fabra cada dia hi falten més arbres que es 
converteixen primer en cons i després en ciment i demana que s’intenti adequar una mica. 

- Atès que el carrer Constància queda tallat com a sortida de la població, es va dir que la 
intenció era que el carrer Álvarez de Castro,  en dies de mercat,  estigués obert a la circulació.
Demana que hi hagi altres solucions perquè aquesta obligaria tenir-hi un municipal allà els dies 
de mercat amb els costos que suposa quan hi ha altres solucions.
Per tant, demana tirar enrere aquesta proposta del carrer Álvarez de Castro.
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El Sr. Ramon Soler en relació a Festival’Era, diu que ja ho va dir en el seu dia, aquesta entitat 
té dret com qualsevol altre; ha justificat les seves subvencions presentant l’impost de societats, 
un document que no presenta ningú més. És una declaració davant d’hisenda.
És una entitat sense ànim de lucre i si fan activitats amb ànim de lucre ho deuen estar fent amb 
una altra fórmula jurídica i no hem d’anar més enllà.
Una altra cosa és que s’hagin de plantejar si aquesta subvenció ha de ser d’aquest estil o ha 
d’anar més per la via de patrocinis.

El Sr. alcalde en relació als informes d’Alcaldia, respon que avui en el debat de les ordenances 
no s’hi ha posat gens, que hi ha hagut intervencions de 7 minuts i 20 segons o 8 minuts i 30 
segons i no va amb ell que l’oposició estigui desinformada.
Pel que fa el cablejat del SUD-10, diu que es va aprofitar que es feien les obres de la carretera i 
es va deixar la rasa oberta per passar els cables que creu que anaven a la fàbrica de Procap 
perquè necessitaven més tensió.
Si ho va pagar l’Ajuntament és perquè hi havia argumentació suficient, però que ja li contestarà 
i s’informarà degudament. 

El Sr. Xavier Vilella, en relació a les escombraries, diu que quan es va començar aquest 
sistema amb els cubells i el camió nou, el termini que s’han donat per ajustar-ho al màxim 
possible és d’ara a finals d’any.
El sistema teòricament funciona. 
Un dels problemes és en els blocs de pisos on hi ha molta concentració de cubells i s’hauria de 
trobar  una solució que vagi bé per tothom.
Si la gent vol tenir bonificacions ha de treure les escombraries en cubells petits, però una altra 
solució seria posar un contenidor gran, però hi hauria d’haver-hi la col·laboració dels veïns 
perquè pogués funcionar, però llavors no hi hauria bonificació perquè miracles no se’n poden 
fer. 
S’hauria de parlar amb els presidents de les comunitats i amb els veïns i s’han d’acabar 
d’encaixar tots els engranatges. Esperem que el mes de gener ja vagi tot millor. 
Al final tots aquests sistemes són per millorar i com més complexos siguin,  més errors  poden 
haver-hi i s’ha de ser conscient d’això, però l’objectiu és que tot funcioni el més bé possible. 

El Sr. Alcalde, en relació a l’aigua de Selva Brava, diu que fa molt temps que es pateix 
aquesta situació.
Abans ho patia també la urbanització Font Bona, però amb les obres que es varen fer, ara 
tenen un dipòsit.
Quan a Selva Brava s’hagin fet les actuacions urbanístiques, aquest problema es solucionarà.
S’ha demanat una subvenció a  l’ACA per poder fer tot el tramat de la conducció de l’aigua del 
dipòsit fins a Font Bona.
Quan algú truca a l’Ajuntament per queixar-se del servei se’ls diu que facin la queixa per escrit i 
així serveix per dir-li a Rec Madral que no funciona. 
S’està treballant per municipalitzar o intervenir la xarxa. S’ha contactat amb un advocat expert 
en aquests temes que també porta el tema de Vidreres.
El tema és molt lent; l’ACA exigeix però llavors no facilita, però se solucionarà tot. 
Pel que fa a que els vehicles elèctrics no paguin en estacionar-se a la zona blava, diu que ja 
fan accions perquè la gent es motivi a l’hora de tenir aquests vehicles i el que es demana ara 
serà un nou element de més.                    

El Sr. Josep Aliu en relació a can Muntaner, diu que des que tenen les claus s’hi treballa, però 
les limitacions de la Brigada són les que són i fan el que poden, però de mica en mica s’hi van 
portant peces i s’han de transportar amb molta cura.  
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També s’ha tingut la mala sort que l’arxivera responsable de la col·lecció hagi estat uns mesos 
de baixa, que tot això també ho ha endarrerit.  
El dia que es vulgui es pot anar a veure-ho. S’hi està treballant i queda molt bé.
Com que el local de l’escorxador on hi havia tot el material queda buit, la Brigada l’ocupa i el 
mòdul que hi havia llogat perquè hi poguessin esmorzar es deixa, o sigui, que també s’estalvia 
per aquesta banda.
No resulta tan car com sembla perquè fins i tot els rebuts de la llum els paga el propietari, així 
com els altres impostos.

El Sr. alcalde pel que fa els arbres del Passeig, diu que a la llarga s’hauran d’arrencar tots 
perquè sinó cauran pel seu propi pes i tenen previst fer-hi una actuació profunda i canviar-los 
per uns d’una altra tipologia.
El formigó que es va posar als forats va ser per precaució perquè algú s’havia lesionat al posar-
hi un peu.
Es mirarà que el més aviat possible es pugui tornar a tenir el Passeig arbrat i florit. 
En relació al carrer Álvarez de Castro, els dies de mercat, ja es mirarà si es pot fer algun canvi, 
però és un tema que porta la Policia, de totes maneres ara sempre hi ha hagut agents a la zona 
del carrer Constància, Concepció i passeig Tomà Boada. 

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