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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2017/14
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 20 DE DESEMBRE DE 2017
Horari: de 21:00 fins a 23:45 
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i 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. Alexandre Puig i Mayol, regidor d’ERC-AM
Sr. Joaquim Castelló i Boadas, regidor d’ERC-AM
Sr. David Parron Ojeda, regidor d’ALL-E
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació.

Ha excusat la seva absència el Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT. 

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. Propostes
1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
1.1.1. PRP2017/1681  Proposta  gossos potencialment perillosos Cristina ARTERO CAMÓS  
Exp. núm. 2017/219 
1.1.2. PRP2017/1682  Proposta gossos potencialment perillosos Cristina ARTERO CAMÓS  
Exp. núm. 2017/219 
1.1.3. PRP2017/1683 Proposta gossos perillosos Cristina ARTERO CAMÓS Exp. núm. 
2017/219 
1.1.4. PRP2017/1684  Proposta gossos perillosos  Cristina ARTERO CAMÓS  Exp. núm. 
2017/219 
1.1.5. PRP2017/1685 Proposta gossos perillosos Cristina ARTERO CAMÓS Exp. núm. 
2017/219 
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1.1.6. PRP2017/1686   Proposta gossos perillosos Míriam HAMEL GIL Exp. núm. 2017/219 
1.1.7. PRP2017/1705   Ratificar l'acord de modificació dels Estatuts del Consorci del Transport 
Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG). Exp. núm. 2017/1995.-
1.1.8. PRP2017/1736   Estimar parcialment les al·legacions presentades a les OOFF 2018 i 
aprovar definitivament el seu redactat.  Exp. núm. 2017/1739 
1.1.9. PRP2017/1715   Aprovar el pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 2018.- 
Exp. núm. 2017/1966 

3. Acords d’urgència.
3.1 PRP2017/1742 Prendre coneixement de la renúncia del regidor d’ERC-AM Joaquim 
Castelló Boadas. 

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. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

El Sr. alcalde diu que ara es tractaran els següents sis punts, que estan relacionats amb 
infraccions en matèria de gossos perillosos.

El Sr. secretari explica que tal com es va comentar a la Comissió Informativa, són uns 
expedients relacionats amb la imposició de multes a gossos que han caducat.
Cal destacar que si han caducat no és per una actuació de l’Ajuntament sinó per l’empresa que 
té contractada que és Xaloc. 
No obstant, cal destacar que les infraccions no estan prescrites i en el futur es podrà incoar el 
corresponent expedient. 

El Sr. David Parron diu que hi votaran a favor i vol destacar que no és ni la primera ni la 
segona vegada que Xaloc falla o que prescriuen multes, això vol dir que afecta la capacitat 
recaptatòria de l’Ajuntament i considera que des de l’Ajuntament se’ls hauria de donar un toc 
d’atenció.

El Sr. alcalde diu que només cal posar data a una reunió per la propera setmana amb el 
president de Xaloc. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que aquest Ajuntament està perdent una sèrie d’ingressos 
tant per la feina de Xaloc com la de l’Ajuntament i considera que s’hauria de posar-hi solució. 
El vot del seu grup serà favorable.   

Per tant, els punts que van des del núm. 1.1.1 al número 1.1.6 s’aproven per majoria absoluta 
(vot favorable de tots els regidors presents).  
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1.1.1. PRP2017/1681   Proposta  gossos potencialment perillosos Cristina ARTERO 
CAMOS _1 Exp. núm. 2017/219    

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

“Fets:
Primer.- El dia 15/03/2016 a les 20:37 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 0000339220164, 
pels agents número 1027 i 1062, al VE/ LLOBATERA Nº 29, contra ARTERO CAMOS 
CRISTINA, amb DNI/NIF 041601384 i amb domicili en VE LLOBATERA, 29,CP 17240 - 
LLAGOSTERA (GIRONA) pels fets de  “No complir les mesures de seguretat establertes per a 
les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.” tipificats a l'article 7 apartat 3 
de la Llei 10/1999, de tinença de gossos potencialment perillosos. 
Segon.- Amb posterioritat a la formulació de les denúncies, un cop aprovat el corresponent 
acord d’incoació de l’expedient sancionador per l’autoritat competent i notificats a les persones 
interessades, malgrat les actuacions realitzades per aquesta administració i tot i no existir 
inactivitat per part d’aquesta, s’ha posat de manifest que els expedients sancionadors 
relacionats en el llistat annex han caducat per manca de notificació de la sanció dins de termini. 
Tercer.- No obstant haver caducat els expedients, les infraccions no han prescrit d’acord amb 
la normativa d’aplicació.
Fonament de dret:
Primer.- De conformitat amb l’article 21 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques que estableix:  
"2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento.
Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca 
uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de 
tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su 
tramitación.
4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a 
efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de 
los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el 
silencio administrativo."
I en el seu cas, el que disposa en matèria de caducitat la normativa sectorial d’aplicació 
indicada en llistat annex.
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 30 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, del 
règim jurídic del sector públic:
“1.  Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las 
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a 
los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas 
por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos 
años y las impuestas por faltas leves al año.
2.  El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la 
infracción se hubiera cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento 
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
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3.  El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a 
aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de 
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por 
causa no imputable al infractor.”
I de conformitat amb el que disposa en matèria de prescripció la normativa sectorial d’aplicació 
indicada en llistat annex.
Tercer .- De conformitat amb l’article 95.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre:
“3.  La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse 
producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se 
hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo 
procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y 
audiencia al interesado.”
Quart.- De conformitat amb el que disposa l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 8.1a) 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, l’Ajuntament 
ha exercit la potestat reglamentària en aquesta matèria, i en el seu cas d’acord amb el que 
disposi la pròpia normativa sectorial.
Cinquè.- De conformitat amb el que disposa l’article 106.3 de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), que modifica la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 7 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), de conformitat amb les corresponents 
resolucions d’alcaldia dels Ajuntaments que figuren en el llistat annex, de delegació de la 
competència sancionadora a favor de l’òrgan competent de XALOC.
Sisè.-De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió 
de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt 
greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- DECLARAR la caducitat de l'expedient sancionador número 2016/00067156 contra 
ARTERO CAMOS CRISTINA, amb DNI/NIF 041601384, i ARXIVAR les actuacions, sens 
perjudici que l’expedient sancionador es pugui iniciar de nou per no haver prescrit la infracció.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen i el règim de recursos procedent”.

1.1.2. PRP2017/1682   Proposta Gossos potencialment perillosos Cristina ARTERO 
CAMÓS.-2 Exp. núm. 2017/219    

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

“Primer.- El dia 15/03/2016 a les 20:37 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 0000339220162, 
pels agents de la policia local de Llagostera amb número 1027 i 1062, al VE/ LLOBATERA Nº 
29, contra ARTERO CAMOS CRISTINA, amb DNI/NIF 041601384 i amb domicili en VE 
LLOBATERA,29,CP 17240-LLAGOSTERA (GIRONA) pels fet de  “No contractar l'assegurança 
de responsabilitat civil en el cas de gossos perillosos.” tipificat a l'article 7 apartat 3 de la Llei 
10/1999, de tinença de gossos potencialment perillosos.
Segon.- Amb posterioritat a la formulació de les denúncies, un cop aprovat el corresponent 
acord d’incoació de l’expedient sancionador per l’autoritat competent i notificats a les persones 
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interessades, malgrat les actuacions realitzades per aquesta administració i tot i no existir 
inactivitat per part d’aquesta, s’ha posat de manifest que els expedients sancionadors 
relacionats en el llistat annex han caducat per manca de notificació de la sanció dins de termini. 
Tercer.- No obstant haver caducat els expedients, les infraccions no han prescrit d’acord amb 
la normativa d’aplicació.
Fonament de dret:
Primer.- De conformitat amb l’article 21 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques que estableix:  
"2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento.
Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca 
uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de 
tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su 
tramitación.
4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a 
efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de 
los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el 
silencio administrativo."
I en el seu cas, el que disposa en matèria de caducitat la normativa sectorial d’aplicació 
indicada en llistat annex.
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 30 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, del 
règim jurídic del sector públic:
“1.  Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las 
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a 
los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas 
por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos 
años y las impuestas por faltas leves al año.
2.  El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la 
infracción se hubiera cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento 
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
3.  El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a 
aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de 
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por 
causa no imputable al infractor.”
I de conformitat amb el que disposa en matèria de prescripció la normativa sectorial d’aplicació 
indicada en llistat annex.
Tercer .- De conformitat amb l’article 95.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre:
“3.  La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse 
producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se 
hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo 
procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y 
audiencia al interesado.”
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Quart.- De conformitat amb el que disposa l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 8.1a) 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, l’Ajuntament 
ha exercit la potestat reglamentària en aquesta matèria, i en el seu cas d’acord amb el que 
disposi la pròpia normativa sectorial.
Cinquè.- De conformitat amb el que disposa l’article 106.3 de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), que modifica la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 7 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), de conformitat amb les corresponents 
resolucions d’alcaldia dels Ajuntaments que figuren en el llistat annex, de delegació de la 
competència sancionadora a favor de l’òrgan competent de XALOC.
Sisè.-De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió 
de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt 
greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- DECLARAR la caducitat de l'expedient sancionador número 2016/00067154 contra 
ARTERO CAMOS CRISTINA, amb DNI/NIF 041601384, i ARXIVAR les actuacions, sens 
perjudici que l’expedient sancionador es pugui iniciar de nou per no haver prescrit la infracció.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen i el règim de recursos procedent”.

1.1.3. PRP2017/1683   Proposta gossos perillosos Cristina ARTERO CAMÓS.-3 Exp. núm. 
2017/219.     

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

“Primer.- El dia 15/03/2016 a les 20:30 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 0000339201604, 
pels agents de la policia local de Llagostera amb número 1027 i 1062, al VE/ LLOBATERA Nº 
29, contra ARTERO CAMOS CRISTINA, amb DNI/NIF 041601384 i amb domicili en VE 
LLOBATERA,29,CP 17240-LLAGOSTERA (GIRONA) pel fet de “No complir les mesures de 
seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.” 
tipificat a l'article 7 apartat 3 de la Llei 10/1999, de tinença de gossos potencialment perillosos.
Segon.- Amb posterioritat a la formulació de les denúncies, un cop aprovat el corresponent 
acord d’incoació de l’expedient sancionador per l’autoritat competent i notificats a les persones 
interessades, malgrat les actuacions realitzades per aquesta administració i tot i no existir 
inactivitat per part d’aquesta, s’ha posat de manifest que els expedients sancionadors 
relacionats en el llistat annex han caducat per manca de notificació de la sanció dins de termini. 
Tercer.- No obstant haver caducat els expedients, les infraccions no han prescrit d’acord amb 
la normativa d’aplicació.
Fonament de dret:
Primer.- De conformitat amb l’article 21 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques que estableix:  
"2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento.
Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca 
uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de 
tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
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b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su 
tramitación.
4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a 
efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de 
los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el 
silencio administrativo."
I en el seu cas, el que disposa en matèria de caducitat la normativa sectorial d’aplicació 
indicada en llistat annex.
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 30 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, del 
règim jurídic del sector públic:
“1.  Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las 
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a 
los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas 
por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos 
años y las impuestas por faltas leves al año.
2.  El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la 
infracción se hubiera cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento 
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
3.  El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a 
aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de 
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por 
causa no imputable al infractor.”
I de conformitat amb el que disposa en matèria de prescripció la normativa sectorial d’aplicació 
indicada en llistat annex.
Tercer .- De conformitat amb l’article 95.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre:
“3.  La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse 
producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se 
hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo 
procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y 
audiencia al interesado.”
Quart.- De conformitat amb el que disposa l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 8.1a) 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, l’Ajuntament 
ha exercit la potestat reglamentària en aquesta matèria, i en el seu cas d’acord amb el que 
disposi la pròpia normativa sectorial.
Cinquè.- De conformitat amb el que disposa l’article 106.3 de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), que modifica la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 7 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), de conformitat amb les corresponents 
resolucions d’alcaldia dels Ajuntaments que figuren en el llistat annex, de delegació de la 
competència sancionadora a favor de l’òrgan competent de XALOC.
Sisè.-De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió 
de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt 
greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
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S’acorda:
Primer.- DECLARAR la caducitat de l'expedient sancionador número 2016/00067159 contra 
ARTERO CAMOS CRISTINA, amb DNI/NIF 041601384, i ARXIVAR les actuacions, sens 
perjudici que l’expedient sancionador es pugui iniciar de nou per no haver prescrit la infracció.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen i el règim de recursos procedent”.

1.1.4. PRP2017/1684   Proposta gossos perillosos  Cristina ARTERO CAMÓS. 4 Exp. núm. 
2017/219.    

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

“Primer.- El dia 15/03/2016 a les 20:30 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 0000339201603, 
pels agents de la policia local de Llagostera número 1027 i 1062, al VE/ LLOBATERA Nº 29, 
contra ARTERO CAMÓS CRISTINA, amb DNI/NIF 041601384 i amb domicili en VE 
LLOBATERA,29,CP 17240-LLAGOSTERA (GIRONA) pel fet de “Portar els gossos perillosos 
deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i 
als llocs i als espais públics en general.” tipificat a l'article 7 apartat 3 de la lLlei 10/1999, de 
tinença de gossos potencialment perillosos.
Segon.- Amb posterioritat a la formulació de les denúncies, un cop aprovat el corresponent 
acord d’incoació de l’expedient sancionador per l’autoritat competent i notificats a les persones 
interessades, malgrat les actuacions realitzades per aquesta administració i tot i no existir 
inactivitat per part d’aquesta, s’ha posat de manifest que els expedients sancionadors 
relacionats en el llistat annex han caducat per manca de notificació de la sanció dins de termini. 
Tercer.- No obstant haver caducat els expedients, les infraccions no han prescrit d’acord amb 
la normativa d’aplicació.
Fonament de dret:
Primer.- De conformitat amb l’article 21 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques que estableix:  
"2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento.
Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca 
uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de 
tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su 
tramitación.
4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a 
efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de 
los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el 
silencio administrativo."
I en el seu cas, el que disposa en matèria de caducitat la normativa sectorial d’aplicació 
indicada en llistat annex.
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 30 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, del 
règim jurídic del sector públic:
“1.  Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las 
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a 
los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas 
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por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos 
años y las impuestas por faltas leves al año.
2.  El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la 
infracción se hubiera cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento 
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
3.  El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a 
aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de 
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por 
causa no imputable al infractor.”
I de conformitat amb el que disposa en matèria de prescripció la normativa sectorial d’aplicació 
indicada en llistat annex.
Tercer .- De conformitat amb l’article 95.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre:
“3.  La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse 
producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se 
hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo 
procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y 
audiencia al interesado.”
Quart.- De conformitat amb el que disposa l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 8.1a) 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, l’Ajuntament 
ha exercit la potestat reglamentària en aquesta matèria, i en el seu cas d’acord amb el que 
disposi la pròpia normativa sectorial.
Cinquè.- De conformitat amb el que disposa l’article 106.3 de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), que modifica la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 7 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), de conformitat amb les corresponents 
resolucions d’alcaldia dels Ajuntaments que figuren en el llistat annex, de delegació de la 
competència sancionadora a favor de l’òrgan competent de XALOC.
Sisè.-De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió 
de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt 
greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- DECLARAR la caducitat de l'expedient sancionador número 2016/00067158 contra 
ARTERO CAMÓS CRISTINA, amb DNI/NIF 041601384, i ARXIVAR les actuacions, sens 
perjudici que els expedients sancionadors es puguin iniciar de nou per no haver prescrit la 
infracció.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen i el règim de recursos procedent”.

1.1.5. PRP2017/1685   Proposta gossos perillosos Cristina ARTERO CAMÓS_-5 Exp. núm. 
2017/219.

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:
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“Primer.- El dia 15/03/2016 a les 20:30 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 0000339201602, 
pels agents de la policia local de Llagostera amb número 1027 i 1062, al VE/ LLOBATERA Nº 
29, contra ARTERO CAMÓS CRISTINA, amb DNI/NIF 041601384 i amb domicili en VE 
LLOBATERA,29,CP 17240-LLAGOSTERA (GIRONA) pel fet de “No contractar l'assegurança 
de responsabilitat civil en el cas de gossos perillosos.” tipificat a l'article 7 apartat 3 de la Llei 
10/1999, de tinença de gossos potencialment perillosos, que tipifica “No contractar 
l'assegurança de responsabilitat civil en el cas de gossos perillosos.”.
Segon.- Amb posterioritat a la formulació de les denúncies, un cop aprovat el corresponent 
acord d’incoació de l’expedient sancionador per l’autoritat competent i notificats a les persones 
interessades, malgrat les actuacions realitzades per aquesta administració i tot i no existir 
inactivitat per part d’aquesta, s’ha posat de manifest que els expedients sancionadors 
relacionats en el llistat annex han caducat per manca de notificació de la sanció dins de termini. 
Tercer.- No obstant haver caducat els expedients, les infraccions no han prescrit d’acord amb 
la normativa d’aplicació.
Fonament de dret:
Primer.- De conformitat amb l’article 21 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques que estableix:  
"2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento.
Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca 
uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de 
tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su 
tramitación.
4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a 
efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de 
los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el 
silencio administrativo."
I en el seu cas, el que disposa en matèria de caducitat la normativa sectorial d’aplicació 
indicada en llistat annex.
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 30 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, del 
règim jurídic del sector públic:
“1.  Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las 
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a 
los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas 
por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos 
años y las impuestas por faltas leves al año.
2.  El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la 
infracción se hubiera cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento 
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
3.  El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a 
aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de 
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por 
causa no imputable al infractor.”
I de conformitat amb el que disposa en matèria de prescripció la normativa sectorial d’aplicació 
indicada en llistat annex.
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Tercer .- De conformitat amb l’article 95.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre:
“3.  La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse 
producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se 
hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo 
procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y 
audiencia al interesado.”
Quart.- De conformitat amb el que disposa l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 8.1a) 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, l’Ajuntament 
ha exercit la potestat reglamentària en aquesta matèria, i en el seu cas d’acord amb el que 
disposi la pròpia normativa sectorial.
Cinquè.- De conformitat amb el que disposa l’article 106.3 de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), que modifica la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 7 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), de conformitat amb les corresponents 
resolucions d’alcaldia dels Ajuntaments que figuren en el llistat annex, de delegació de la 
competència sancionadora a favor de l’òrgan competent de XALOC.
Sisè.-De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió 
de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt 
greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- DECLARAR la caducitat de l'expedient sancionador número 2016/00067160 contra 
ARTERO CAMOS CRISTINA, amb DNI/NIF 041601384, i ARXIVAR les actuacions, sens 
perjudici que l’expedient sancionador es puguin iniciar de nou per no haver prescrit la infracció.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen i el règim de recursos procedent”.

1.1.6. PRP2017/1686   Proposta gossos perillosos Míriam HAMEL GIL.  Exp. núm. 
2017/219.    

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

“Primer.- El dia 11/03/2016 a les 12:00 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 0000324201602, 
pels agents de la policia local de Llagostera amb número 1050 i 1060, al CL/ AIGUAFINA (D') 
Nº 43, contra HAMEL GIL MÍRIAM, amb DNI/NIF 041602655 i amb domicili en CL AIGUAFINA 
(D'), 43,CP 17240-LLAGOSTERA (GIRONA) pel fet de “No complir les mesures de seguretat 
establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.” tipificat a 
l'article 7 apartat 3 de la Llei 10/1999, de tinença de gossos potencialment perillosos.
Segon.- Amb posterioritat a la formulació de les denúncies, un cop aprovat el corresponent 
acord d’incoació de l’expedient sancionador per l’autoritat competent i notificats a les persones 
interessades, malgrat les actuacions realitzades per aquesta administració i tot i no existir 
inactivitat per part d’aquesta, s’ha posat de manifest que els expedients sancionadors 
relacionats en el llistat annex han caducat per manca de notificació de la sanció dins de termini. 
Tercer.- No obstant haver caducat els expedients, les infraccions no han prescrit d’acord amb 
la normativa d’aplicació.
Fonament de dret:
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Primer.- De conformitat amb l’article 21 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques que estableix:  
"2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento.
Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca 
uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de 
tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su 
tramitación.
4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a 
efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de 
los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el 
silencio administrativo."
I en el seu cas, el que disposa en matèria de caducitat la normativa sectorial d’aplicació 
indicada en llistat annex.
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 30 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, del 
règim jurídic del sector públic:
“1.  Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las 
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a 
los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas 
por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos 
años y las impuestas por faltas leves al año.
2.  El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la 
infracción se hubiera cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento 
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
3.  El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a 
aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de 
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por 
causa no imputable al infractor.”
I de conformitat amb el que disposa en matèria de prescripció la normativa sectorial d’aplicació 
indicada en llistat annex.
Tercer .- De conformitat amb l’article 95.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre:
“3.  La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse 
producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se 
hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo 
procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y 
audiencia al interesado.”
Quart.- De conformitat amb el que disposa l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 8.1a) 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, l’Ajuntament 
ha exercit la potestat reglamentària en aquesta matèria, i en el seu cas d’acord amb el que 
disposi la pròpia normativa sectorial.
Cinquè.- De conformitat amb el que disposa l’article 106.3 de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), que modifica la 
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Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 7 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), de conformitat amb les corresponents 
resolucions d’alcaldia dels Ajuntaments que figuren en el llistat annex, de delegació de la 
competència sancionadora a favor de l’òrgan competent de XALOC.
Sisè.-De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió 
de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt 
greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- DECLARAR la caducitat de l'expedient sancionador número 2016/00067161 contra 
HAMEL GIL MÍRIAM, amb DNI/NIF 041602655 i ARXIVAR les actuacions, sens perjudici que 
els expedients sancionadors es puguin iniciar de nou per no haver prescrit la infracció.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen i el règim de recursos procedent”.

1.1.7. PRP2017/1705   Ratificar l'acord de modificació dels Estatuts del Consorci del 
Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG). Exp. núm. 
2017/1995.   

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

“El Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG) 
sol·licita a l’Ajuntament de Llagostera la ratificació de la modificació dels seus estatuts, 
aprovada pel Consell d’Administració mitjançant acord pres el 20 d’abril de 2017.
La modificació dels Estatuts obeeix a la necessitat d’adaptar-los a les recomanacions indicades 
en l’informe de control financer de la Intervenció de la Generalitat, que recomana que la 
titularitat dels títols de transport hi quedi recollida de forma expressa.
Vistos els articles 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, i 52.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya
Vist l'informe de Secretaria de data 29 de novembre de 2017
S’acorda:
Primer.- Ratificar l’acord de modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de 
l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), aprovada pel Consell d’Administració 
mitjançant acord pres el 20 d’abril de 2017.
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat 
Territorial de Mobilitat (ATMG)”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari pren la paraula i explica que és la ratificació d’una modificació dels estatuts del 
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona.
Aquesta modificació consisteix bàsicament en introduir alguns preceptes merament tècnics de 
caire pressupostari recomanats per la intervenció de la Generalitat.
El procediment és aprovar-ho primer el Consorci i llavors els plens de tots els ajuntaments que 
participen en l’esmentat Consorci, que és el que es fa ara.

El Srs. David Parron i Antoni Navarro manifesten que hi votaran a favor.  

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

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

Codi Segur de Validació 47fa3b0977ad4d9f8f78c34923baa4f2001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=47fa3b0977ad4d9f8f78c34923baa4f2001


14

1.1.8. PRP2017/1736   Estimar parcialment les al·legacions presentades a les Ordenances 
Fiscals 2018 i aprovar definitivament el seu redactat.  Exp. núm. 2017/1739    

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

“Vist que el Ple municipal, en la sessió de 24 d’octubre de 2017, va acordar aprovar 
provisionalment, per a l’exercici de 2018 i següents, les citades modificacions de les 
ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

•  Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
• Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 

mecànica.
• Ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres.
• Ordenança fiscal número 7, taxa pel control i altres activitats singulars de la Policia 

Local.
•  Ordenança fiscal numero 9, reguladora de la taxa per recollida i tractament 

d’escombraries.
•  Ordenança fiscal número 12, taxa per connexió a les xarxes d’aigua i clavegueram.
•  Ordenança fiscal número 15, taxa pel registre i recollida d’animals de companyia.
•  Ordenança fiscal número 17, taxa per immobilització de vehicles a motor de les vies 
públiques.
• Ordenança fiscal número 28 reguladora de la taxa per la utilització dels equipaments 
esportius municipals i serveis o activitats esportives.

 Es varen exposar al públic, mitjançant anunci en el BOP núm. 2095, de 26 d’octubre de 2017 i 
al tauler electrònic de l’Ajuntament.  Durant el període d’exposició pública de les ordenances 
fiscals s’ha presentat escrit d’al·legacions per part d’una veïna del municipi en data 11 de 
desembre de 2017 amb registre d’entrada 5403  que afecta les següents ordenances:

•   Articles 5 i 6 de l’ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns 
immobles.

•   Articles 6 i 9 de l’ordenança fiscal numero 9, reguladora de la taxa per recollida i 
tractament d’escombraries.

En el susdit escrit s’inclou una al·legació genèrica aplicable a totes les ordenances fiscals en 
relació a l’aplicació de criteris de tarificació social.
Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient de data 12 de desembre de 2017, en relació a la 
tarifa dels habitatges en zona rústica de l’article 6.3 de l’ordenança fiscal numero 9, reguladora 
de la taxa per recollida i tractament d’escombraries on es posa de manifest que la memòria 
econòmica de la modificació de la ordenança fiscal es preveia que per l’exercici 2018 fos la 
quantitat anual de 53,90 € i no 58,15 € com figura en el text aprovat inicialment, atès que 
aquesta diferència es tracte d’un error de transcripció de la quantia al text de les ordenances.
Vist l’informe de Secretaria, de data 13 de desembre de 2017 en relació a la adequació a la 
legislació vigent de les al·legacions efectuades en el que es conclou el següent:
.

- La reclamació relativa a l’article 6 de l’OF 1 reguladora de l’IBI s’incardina dins dels 
paràmetres establerts a l’article 72.1 del TRLRHL.
- La reclamació relativa a l’article 5 de l’OF 1 reguladora de l’IBI s’incardina dins dels 
paràmetres establerts a l’article 74.5 del TRLRHL.
- Les reclamacions relatives als articles 6 i 9 de l’OF 9 reguladora de la taxa per recollida i 
tractament d’escombraries s’incardinen dins dels paràmetres establerts als articles 20 a 27 del 
TRLRHL.
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- La reclamació en relació a la tarificació social del conjunt de les ordenances fiscals  per a 
l’exercici 2018, no té natura jurídica de reclamació atès que no proposa cap text alternatiu  a les 
modificacions de les ordenances aprovades provisionalment.

S’acorda:
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades en data 11 de desembre de 2017 
amb registre d’entrada 5403 que a continuació es detalla:
-  L’article 5 de la Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles serà 
amb el següent redactat:
“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 de la bonificació no podrà superar els 500,00 €, 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 s’acrediti la efectiva posada en funcionament el primer any mitjançant certificat 
expedit per l’instal·lador.
- 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.”

- L’article 6.3 l’ordenança fiscal numero 9, reguladora de la taxa per recollida i tractament 
d’escombraries, en relació a la tarifa per habitatge en zona rústica serà amb el següent 
redactat:

Quota total anual  (€)
Per habitatge, en zona rústica 53,90 €

Segon.- Desestimar la resta d’al·legacions presentades en l’escrit de data 11 de desembre de 
2017 amb registre d’entrada 5403.
Tercer.- Aprovar definitivament les ordenances fiscals per l’exercici 2018 aprovades 
provisionalment per acord del Ple de la corporació de data 24 d’octubre de 2017, amb el 
redactat de les modificacions estimades parcialment en l’acord primer.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada.
Cinquè.- Publicar aquest acord en el BOP, conjuntament amb el text íntegre de les ordenances 
fiscals modificades, les quals 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 pren la paraula i diu que es tracta de procedir a la aprovació definitiva de 
les Ordenances Fiscals.
S’han presentat al·legacions i s’estimen les presentades en tres àmbits: per un costat pel que 
fa a l’IBI, que hi ha el compromís adquirit a l’aprovació inicial que era revisar el paper que calia 
per justificar la posada en marxa de les instal·lacions tèrmiques i de producció d’energia 
elèctrica amb sistemes de producció d’aigua calenta sanitària i calefacció. 
S’havia d’arribar a una reducció del 50% de la quota els primers cinc anys i del 25% els cinc 
anys següents. 
L’ordenança preveia que s’havia de justificar la posada en marxa d’aquests sistemes i fer-se un 
certificat cada any. 

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

Codi Segur de Validació 47fa3b0977ad4d9f8f78c34923baa4f2001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=47fa3b0977ad4d9f8f78c34923baa4f2001


16

Des del grup municipal d’ERC es va dir que no veien la necessitat que cada any s’hagués de 
presentar i ja va manifestar que li semblava bé la idea. 
Però aquesta al·legació no s’estima ben bé en el sentit literal de com s’ha presentat perquè 
desapareixeria l’obligació de presentar el certificat el primer any. 
S’acaba introduint un redactat,  que el que fa és que el primer any s’hagi d’acreditar la posada 
en marxa efectiva de la instal·lació i els propers ja no caldrà. 
Pel que fa a la taxa de recollida d’escombraries, hi havia un error material a la quota a pagar en 
habitatges en zona rústica, que també s’accepta.
Pel que fa a la resta d’al·legacions es desestimen.
Són al·legacions adreçades bàsicament a la taxa d’escombraries, relacionades amb la reducció 
del preu i amb les bonificacions.
Ja va explicar a l’aprovació inicial que es canviava el model d’aquesta taxa;  que el que es vol 
era potenciar al màxim la bona gestió de les escombraries i això tenia un handicap,  que és que  
no tothom té el mateix sistema de recollida porta a porta i es vol premiar qui ho fa correctament.
També es penalitza amb un increment de preu important qui no arribi a fer aquesta bona gestió 
dels residus.
Els espais del poble on no hi ha la recollida porta a porta, es mantenen les bonificacions com 
fins ara i al final la tarifa pot quedar igual. 
El motiu és que de la mateixa manera que es vol incentivar una bona gestió, no seria lògic que 
s’acceptessin unes ordenances que bonifiquessin més els llocs on no es pot fer el seguiment 
efectiu de la recollida. 
Demana un acte de fe o suport a la variació d’aquesta taxa perquè aquest any serà el que dirà 
el que es podrà canviar o no en els propers.  
S’ha fet un estudi, mirant altres municipis on ja tenien aquest sistema i si l’any vinent es veu 
que l’aplicació pràctica d’aquesta taxa és millorable, estan oberts a futures propostes. 

El Sr. David Parron diu que el seu grup no va presentar cap al·legació, per tant, el vot serà 
l’abstenció com a l’aprovació inicial.
De moment,  no vol fer cap intervenció i en funció de com vagi la discussió potser ho farà al 
següent torn.  

El Sr. Antoni Navarro manifesta que creu que sí s’hauria de fer un esforç per acceptar 
determinades al·legacions perquè hi ha una sensació reiterada diverses vegades que l’Impost 
de Béns Immobles és elevat i pujar-lo en aquests moments quan, segons la liquidació de l’any 
passat, l’urbana s’ha incrementat en 138.634 euros sobre el previst, per tant, vol dir que ja hi ha 
hagut un increment i que la recaptació municipal ha pujat. 
Per tant, apujar-lo ara,  no ho troba una proposta encertada.
En relació a les escombraries, pensen que el col·lectiu que no té el porta a porta i fent-ho bé 
acaba pagant més, s’hauria de fer algun esforç d’imaginació perquè això no passés.
Hi ha una darrera proposta, que d’alguna manera és una reclamació d’una moció aprovada fa 
molt de temps, a proposta d’ALL, sobre la tarifació social que no s’aplica igual que tampoc es fa 
amb criteris de renda.
En qualsevol cas, agraeix l’aprovació parcial que es fa. 

El Sr. Ramon Soler diu que és cert que l’aprovació de l’IBI és superior, però això en realitat no 
té a veure amb la recaptació que pertoca, sinó que és la liquidació dels quatre anys endarrerits 
per la revisió que ha fet el cadastre. 
L’excés de recaptació ve d’aquí i el padró de l’IBI és el que estava pressupostat inicialment, per 
tant, l’increment real és de l’1,5 i l’IPC de Catalunya del mes de setembre era d’un 2, 1, del mes 
d’octubre d’un 1.9, o sigui, que s’està`en termes reals per sota de l’increment de preus i havent 
estat congelat l’IBI durant tres anys es normal que es revisi, i a més si es té en compte que és 
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el principal impost recaptat al municipi, motiu pel qual s’ha fet d’aquesta manera i no pas per 
una especial voluntat d’incrementar-ho. 
Pel que fa a la tarifació social, ho veu complicat perquè va condicionada a la gent que per 
exemple utilitza la llar d’infants i si cada any s’han d’ajustar els preus dels que estan per sobre 
per pagar els que estan per sota, s’haurien d’estar fent estudis econòmics en base a una 
realitat que l’any següent canviaria i particularment li provoca molta prevenció, per la qual cosa 
ho han deixat força aturat perquè no ho acaben de veure-ho clar. 
Són millors les beques perquè es fa una concurrència pública i no es perjudica l’entorn més 
immediat i de l’altra manera en funció de la tipologia de gent que hi hagi i de les seves 
possibilitats econòmiques, la resta d’usuaris del servei acabarà pagant de més o de menys. 
És cert que hi ha aquesta moció, que se n’ha parlat, però té les seves reserves i potser haurien 
de fer una altra trobada i replantejar-ho, però insisteix que no és fàcil i comporta maldecap que 
s’ha de tenir en compte a l’hora de fer passos que són difícils de tornar endarrere. 

El Sr. Davir Parron diu que de la mateixa manera que es poden tirar a la piscina per aprovar 
les bonificacions de la taxa d’escombraries es podria provar amb la tarifació social i es veuria si 
és factible fer-ho, perquè factible ho deu ser,  atès que hi ha molts municipis que ho fan i que 
porta maldecaps, segurament.

El Sr. Antoni Navarro manifesta que si l’increment de l’IBI es perquè s’han acumulat quatre 
anys, però com a mínim la quarta part d’això que són 35.000 euros queden consolidats com a 
increment i per tant, s’hauria de revisar l’ ingrés que es preveu d’urbana.
En qualsevol cas sí que hi ha un increment i s’hauria de rebaixar aquest 1,5 perquè ja hi ha un 
increment per altra banda.      
En relació a la tarifació social, creu recordar que quan es va fer no hi havia només la proposta 
de les llars d’infants, sinó que va ser l’equip de govern que va dir que començaria per aquí, 
però hi ha altres taxes que se’ls podria aplicar i demana que es reconsideri  la proposta. 

El Sr. Ramon Soler diu que no és una renuncia definitiva a aplicar la tarifació social. El que 
està dient és que és complex aplicar-la i és cert que va ser l’equip de govern qui va dir que es 
començaria per les Llar d’Infants i l’experiència ha demostrat que a vegades se n’ha obert 
només una i a vegades totes dues, en funció de la demanda, cosa que agreuja més la seva 
aplicació. 
A la previsió d’ingressos això ja està ajustat i els impostos directes en el seu conjunt pugen un 
1,46% si es compara amb l’any anterior i la liquidació anirà força per aquí si es treu l’escreix 
produït per la liquidació dels 4 anys.
En relació a la taxa del Cementiri, ja va dir que no es modificaria perquè en el fons el que es fa 
és amortitzar més la devolució del préstec i el deute que en principi era calculat per 40 anys ara 
ha passat a 23. 
Avui encara ha parlat amb AUFUCE per acabar de lligar el sistema, atès que el càlcul que fan 
és diferent al que ha fet ell.

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

1.1.9. PRP2017/1715   Aprovar el pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 
2018.- Exp. núm. 2017/1966    

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:
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“Atès que, d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (TRLHL), el Pressupost de l’Ajuntament de Llagostera conté la previsió de l’estat 
d’ingressos i de despeses de l’exercici 2017.
Atès que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost és la prevista a l’article 168.1 del 
TRLHL, que estableix el contingut dels pressupostos dels ens locals.
Atès que l’expedient inclou les Bases d’execució del Pressupost, que han d’acompanyar el 
Pressupost General, de conformitat amb l’article 165.1 del TRLHL, essent el seu contingut 
l’establert al Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol 
VI de la Llei 39/88 en matèria de Pressupostos.
Atès que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del Pressupost, segons 
allò que disposen els articles 22.2.e) i i) i 47.1 la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local.
Vist l’Informe d’Intervenció, de data 4 de desembre de 2017, relatiu als equilibris bàsics del 
pressupost.
Vist l’informe de secretaria, de data 4 de desembre de 2017, sobre el procediment a seguir per 
a l'aprovació del pressupost, donant compliment a allò que disposa l’article 168.4 del TRLHL.
S’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Llagostera per a l’any 
2018 amb els següents estats d’ingressos i despeses:

Pressupost propi de la Corporació

INGRESSOS DESPESES
CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT

1 Impostos directes 3.222.500,00 1 Despeses de personal 3.179.350,00
2 Impostos indirectes 70.000,00 2 Despeses béns corrents 

i serveis
3.134.320,00

3 Taxes i altres impostos 1.448.950,00 3 Despeses financeres 23.100,00
4 Transferències corrents 2.345.375,00 4 Transferències corrents 537.810,00
5 Ingressos patrimonials 203.700,00 5 Fons de contingència 40.000,00
6 Alienació inversions 0,00 6 Inversions reals 837.695,00
7 Transferències capital 486.750,00 7 Transferències capital 0,00
8 Actius financers 0,00 8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 325.000,00 9 Passius financers 350.000,00

TOTAL INGRESSOS 8.102.275,00  TOTAL DESPESES 8.102.275,00

Pressupost del Patronat Municipal de la Residència Josep Baulida

INGRESSOS DESPESES
CAPITOL CONCEPTE RESIDÈNCIA CAPITOL CONCEPTE RESIDÈNCIA

1 Impostos directes 0,00 1 Despeses de personal 1.009.000,00
2 Impostos indirectes 0,00 2 Despeses béns corrents 

i serveis
241.000,00

3 Taxes i altres impostos 647.000,00 3 Despeses financeres 1.500,00
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4 Transferències corrents 613.000,00 4 Transferències corrents 0,00
5 Ingressos patrimonials 1.500,00 5 Fons de contingència 10.000,00
6 Alienació inversions 0,00 6 Inversions reals 0,00
7 Transferències capital 0,00 7 Transferències capital 0,00
8 Actius financers 0,00 8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00 9 Passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 1.261.500,00  TOTAL DESPESES 1.261.500,00

PRESSUPOST CONSOLIDAT
INGRESSOS

C A P IT OL CONCEPTE AJUNTAMENT RESIDÈNCIA CONSOLIDACIÓ TOTAL
1 Impostos directes 3.222.500,00 0,00 0,00 3.222.500,00
2 Imposots indirectes 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3 Taxes i altres impostos 1.448.950,00 647.000,00 0,00 2.095.950,00
4 Transferències corrents 2.345.375,00 613.000,00 13.000,00 2.945.375,00
5 Ingressos patrimonials 203.700,00 1.500,00 0,00 205.200,00

ingressos corrents 7.290.525,00 1.261.500,00 13.000,00 8.539.025,00
Contribucions especials 0,00 0,00

6 Alienació inversions 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferències capital 486.750,00 0,00 0,00 486.750,00
9 Passius financers 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00

TOTAL INGRESSOS 2018 8.102.275,00 1.261.500,00 13.000,00 9.350.775,00

DESPESES

C A P IT OL CONCEPTE AJUNTAMENT RESIDÈNCIA CONSOLIDACIÓ TOTAL
1 Despeses de personal 3.179.350,00 1.009.000,00 0,00 4.188.350,00
2 Despeses béns corrents i 

serveis
3.134.320,00 241.000,00 0,00 3.375.320,00

3 Despeses financeres 23.100,00 1.500,00 0,00 24.600,00
4 Transferències corrents 537.810,00 0,00 13.000,00 524.810,00
5 Fons de contingencia 40.000,00 10.000,00 50.000,00

despeses corrents 6.914.580,00 1.261.500,00 13.000,00 8.163.080,00
6 Inversions reals 837.695,00 0,00 0,00 837.695,00
7 Transferències capital 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Passius financers 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

TOTAL DESPESES 2018 8.102.275,00 1.261.500,00 13.000,00 9.350.775,00

Segon.- Aprovar les Bases d’execució que acompanyen el Pressupost i l’Annex de Bases de 
subvencions. segons la redacció donada.
Tercer.- Aprovar la plantilla de Personal de l’Ajuntament i del seu Organisme Autònom, 
comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i publicar-la al 
BOP i al DOGC segons els quadres següents:
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a. PLANTILLA  AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

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

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

Subescala administrativa C1 16 6 1
Subescala auxiliar C2 12 2 2
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL
Subescala tècnica
Arquitecte superior A1 24 1 1
Tècnic mitjà ambiental A2 18 1 1
Tècnic mitjà de promoció local A2 18 1 1
Tècnic mitjà coordinador Centre Cultural A2 18 1 1
Tècnic mitjà social A2 18 1 1
Classe: POLICIA LOCAL
Classe: policia local
         Sergent C1 14 1
         Caporal C2 14 2 2
         Agent C2 12 15 2 1 plaça a  extingir

totals 35 14

B. PERSONAL LABORAL

D'activitat continuada
Denominació Grup Nivell Places Vacants Observacions
Tècnics superiors A1 22 3
Tècnics mitjans A2 18 4
Tècnics mitjans llar d’infants A2 18 3 1
Tècnic especialista esportiu C1 14 1
Tècnics auxiliars biblioteca C1 14 2
Tècnics especialistes. llar d’infants C1 14 11
Inspectora d’obres C1 14 1
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Administratius C1 14 5 1
Auxiliars administratius C2 12 3 1 plaça reserva minusvàlid 

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

Subalterns/porters/conserges E 10 5
Personal d’oficis no qualificat E 12 9 4 1 plaça reserva minusvàlid –

4 ocupades interinament
totals 50 7

D’activitat temporal o durada determinada
Tècnica medi ambient C1 14 1 Obra o servei

Peó neteja viària E 12 1 Obra o servei

Tècnic mitjà llar infants A2 18 1 Cus escolar

Tècnics especialistes llar infants C1 14 3 Curs escolar

Personal adscrit a Pla de Barris
Coordinadora i tècnica promoció 
econòmica

A2 20 1 Obra o servei fins 30/06/2018

Aux. Administrativa C2 12 1 Obra o servei fins 30/06/2018

Educadora ambiental C2 12 1 Obra o servei fins 30/06/2018

totals 9

b. PLANTILLA  DEL PATRONAT MUNICIPAL RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA 

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

Quart.- Aprovar la relació de llocs de treball que figura a l’expedient administratiu i publicar-la al 
BOP i al DOGC.
Cinquè.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant 
el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
Sisè.- Fer constar que l’aprovació inicial del Pressupost general es considerarà definitiva si no 
es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en 
l’exercici al qual es refereix. 
Setè.- Trametre còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a través del 
Departament de Governació i Administracions Públiques”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que és el darrer pressupost del Pla de Barris i s’ha de 
tenir molt present a l’hora de fer comparacions, mirar la situació actual i la que vindrà a partir 
d’ara, atès que aquest Pla s’acaba el 30 de juny de 2018.
Aquest pressupost contempla mig any de Pla de Barris i a partir del juny aquests recursos ja no 
hi seran i per tant, determinats serveis, s’hauran de finançar directament sense comptar amb el 
75% d’ingressos que hi havia fins ara. 
S’ha d’afrontar un repte important i és el primer pressupost que comença a respondre a la 
pregunta de què passarà el dia que no hi hagi Pla de Barris? i considera que la respon d’una 
manera força clara perquè es continuaran prestant els serveis bàsics considerats necessaris i 
es tradueix incorporant dins la plantilla municipal els tècnics i gent relacionada amb el Pla i 
s’incorporen a la despesa ordinària serveis que varen començar amb el Pla de Barris i que 
anteriorment no hi eren, com per exemple Joventut, àmbits relacionats amb promoció 
econòmica o temes de serveis a les persones i s’haurà de fer sense el coixí que dóna 
l’esmentat Pla.              
Pel que fa a les inversions, es ve del pressupost més alt de la història, el de l’any 2017,  que 
precisament hi havia el gruix de les inversions del Pla de Barris.  
Comparar el capítol 6 d’inversions de l’any passat amb el d’aquest any és com comparar peres 
i pomes perquè hi ha una sèrie d’obres que s’estan executant i d’altres que començaran de 
forma immediata,  que fan que l’apartat d’inversions de 2017 pugés molt i el de 2018 hagi 
baixat. 
Vol dir que es deixa de fer inversió? No. Vol dir que es fa la inversió que pot assumir la 
infraestructura d’ingressos que té l’Ajuntament de Llagostera i es retorna a una certa normalitat 
pressupostària.
Dit això,  es referma en una afirmació que ha fet sempre i és que la prioritat de l’equip de 
govern continua essent les persones, com ho ha estat ara i com ho serà en un futur i la 
despesa destinada a serveis per a les persones en aquest pressupost és d’1.186.570 euros, és 
a dir un 17,16 % del pressupost ordinari. 
Per a l’equip de govern, els serveis a les persones poden ser en formació, o sigui, educació, 
serveis socials, promoció econòmica, el Pla de Barris i joventut. 

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

Codi Segur de Validació 47fa3b0977ad4d9f8f78c34923baa4f2001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=47fa3b0977ad4d9f8f78c34923baa4f2001


23

Si no es té en compte la despesa del Pla de Barris, del 1.186.000  es quedaria en 1.038.070 
euros, que si es compara amb la mateixa despesa de l’any anterior sense el Pla de Barris 
s’incrementa en 74.200 euros que representa el 7,7%.
Si es mira l’ordinari,  que s’incrementa un 5,5% sense el Pla de Barris, vol dir que l’esforç que 
es  destina a donar suport a les persones és el que s’emporta la palma. 
Diu això perquè és evident que no es poden donar els mateixos serveis si no es compte amb 
els ingressos del Pla de Barris.
Aquesta obvietat s’ha de tenir molt present a l’hora de parlar d’aquest pressupost i comparar-lo,  
perquè si de cada 100 euros que es destinaven, el 75% es retornava com a ingrés, permetia fer 
moltes coses i ara s’han d’ajustar molt més determinades actuacions i prioritzar les que poden 
tenir més retorn.
A la plantilla de personal s’incopora la gent que estava adscrita al Pla de Barris, amb la voluntat 
que els serveis es mantinguin per donar resposta les necessitats socioeconòmiques 
necessàries. 
Un altre tema molt important,  lligat amb la liquidació del 2017, que és un dels pressupostos 
més grans que hi ha hagut en democràcia en tota la història del poble i és que aquest 
pressupost quan es liquidi també generarà unes liquidacions de romanents importants perquè 
hi ha obres que encara no s’han acabat, o despesa compromesa sense estar executada i 
perquè el Pla de Barris encara dóna una última oportunitat en la justificació del mes d’abril.
Això farà que quan s’aprovi la liquidació el mes de febrer hi hagi una incorporació de romanents 
important i un més que probable increment del romanent que es podrà destinar a inversions. 
En aquest pressupost hi ha inversions importants prioritàries per l’equip de govern i que si no hi 
són no és perquè no vulguin,  sinó perquè se saltarien la regla de la despesa si les 
incorporessin.
Hi ha una regla a l’hora d’elaborar els pressupostos, regal del Sr. Montoro, que obliga i 
condiciona a l’hora de fer el pressupost amb uns topalls de despesa i inversió en funció dels 
ingressos i de l’execució dels anys anteriors, que malauradament penalitza l’estalvi. És un 
contrasentit però és una realitat. 
I acaba passant que no es poden incorporar al pressupost determinades despeses, però sí que 
es pot fer quan es té la liquidació de l’any anterior. 
Aquesta liquidació permetrà crear el Parc d’Habitatge Municipal que ja s’hi han compromès 
amb mocions i que no està recollit directament en aquest pressupost,  inicialment, però que hi 
serà en la primera modificació de crèdit. 
També es farà front al compromís de comprar els terrenys per fer l’ampliació de la zona 
esportiva, inversió que tampoc està recollida en aquest pressupost, però que també hi serà en 
la primera modificació.   
La liquidació fins el mes de febrer no estarà acabada i es mirarà d’accelerar-la al màxim per 
poder fer la modificació.
Per tot el que ha explicat, només hi havia una alternativa que era concertar operacions de 
crèdit molt altes per poder incorporar això d’entrada. 
Afortunadament, l’endeutament que té aquest pressupost, amb la operació de crèdit prevista, 
és d’un 33% i el límit a partir de quan s’ha d’anar en compte és quan arriba al 76% dels 
ingressos ordinaris i el límit a partir del qual  intervenen un ajuntament és quan arriba al 110%, 
això vol dir que encara hi ha un marge import, fruit de la gestió feta durant aquests anys i de la 
voluntat de no estirar més el braç que la màniga.
Probablement ara també es recullen els fruits de gestions fetes ara i abans que han permès 
que l’Ajuntament de Llagostera pugui tenir una certa capacitat d’inversió que ve topada pel 
pressupost ordinari.
Pel que fa el capítol de personal que és un dels que fa un salt important i si es mira per 
capítols, alcaldia té un increment molt gran perquè incorpora tot el personal provinent del Pla 
de Barris i també perquè s’ha intentat donar resposta a compromisos que estaven en el 
conveni.
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Malgrat tot, són conscients que tot té un límit i s’ha d’intentar compaginar la voluntat d’atendre 
les peticions amb la realitat que pot assumir un ajuntament com el de Llagostera que té la 
capacitat econòmica que té. 
Aquest pressupost és el primer que no té el Patronat Municipal d’Esports a dins perquè està en 
procés de dissolució, que no vol pas dir que desaparegui l’esperit fonamental que és fomentar 
l’esport i els esportistes, que es continuarà mantenint exactament igual, però és evident que la 
falta d’una figura com la d’en Quim Carbó, que en pau descansi, aglutinava moltes tasques que 
ara es fan des de l’Ajuntament i el que no té cap sentit és que s’hagi d’estar consolidant 
contínuament la comptabilitat i duplicar tasques administratives, quan a la pràctica ja es feien 
des de l’Ajuntament. 
El fet que no hi hagi l’organisme del Patronat d’Esport no vol dir que desaparegui l’esperit que 
hi ha al darrera. Per tant, com que el Patronat no hi és, comporta la integració de les despeses i 
els ingressos que tenia el pressupost del Patronat al Pressupost Municipal. 
Pel que fa a la residència Josep Baulida, ja ha estat aprovat per la seva Junta.
Pel que fa els grans números, el pressupost es redueix un 35% respecte l’any anterior, atès 
que tal com ha dit abans el Pla de Barris suposava del pressupost de l’any anterior un milió i 
mig d’euros i aquest any el pressupost d’aquest Pla és de 529.000 euros, que abans 
representava un 18% i ara passa a ser un 6%. 
Per contra, les partides que guanyen protagonisme, la més important és serveis socials, que fa 
un salt d’un 9%, alcaldia d’un 11% i en general, si es mira l’ordinari s’incrementa i s’està en 
6.766.080 euros.
Pel que fa a la distribució per àrees, la que s’emporta la part més important és alcaldia, 
urbanisme amb un 2%, cultura amb un 5%, serveis socials un 4%, etc. 
Agraeix la feina feta pels equips tècnics de l’Ajuntament, com Intervenció o Secretaria perquè 
aquest any no és fàcil fer el Pressupost.
Agrair també l’esforç fet pels regidors per les seves aportacions i per ajustar-se a la realitat que 
hi haurà després del Pla de Barris.
Però per contra, la prioritat de l’equip de govern no ha canviat, al revés,  els números ho diuen, 
s’han centrat encara més a donar els serveis a les persones dins la disponibilitat.
De totes maneres,  això és una previsió d’ingressos i de despeses i és la seva execució 
pràctica la que acaba després valorant la seva efectivitat o no. 
Pel que fa els ingressos, durant aquests anys s’ha mantingut una estabilitat en els 
increments,intentant mantenir un cert equilibri, de fet tots les pujades han estat per sota de 
l’IPC o amb increment zero.
L’IBI aquest any s’incrementa un 1’5, quan l’IPC està al voltant del 2% i és evident que això té 
la seva contraprestació,  que si no s’incrementen els ingressos i les despeses van pujant obliga 
a tenir molta més cura en la despesa tan ordinària com en inversió. 
Gràcies a les gestions fetes des d’alcaldia per intentar tenir subvencions i aconseguir altres 
ingressos, ens permet afrontar inversions a nivell de manteniment de carrers, d’inversions en 
espais públics que juntament amb les del Pla de Barris dóna una situació prou positiva, que 
espera que la gent de Llagostera la pugui valorar. 
Vol destacar que el Pressupost és un conjunt d’actuacions, que es modificarà molt 
substancialment quan hi hagi la liquidació i que partides bàsiques com la creació del parc 
d’habitatge i els compromisos establerts per l’ampliació de la zona esportiva estan previstos 
quan s’incorporin els romanents que venen de l’any 2017. 

El Sr. David Parron pren la paraula i diu que segurament aquest és el Ple més important de 
l’any perquè acaba de definir totes les intencions polítiques i el programa que es portarà a 
terme l’any següent.
És cert que el pressupost és inferior, era una cosa obvia que acabaria passant un cop acabat el 
Pla de Barris.
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S’ha criticat molt la poca previsió de finançament per part de la Generalitat,  quan es va 
concedir aquest Pla, però ara ha fet una inversió de 3’75 milions del total de 5 milions.
Sempre havien criticat que es deixessin totes les actuacions urbanístiques pel darrer moment i 
continuen pensant que ha estat un error perquè ara bona part del poble estarà 4 o 5 mesos de 
potes enlaire.
De la mateixa manera que fa 3 anys no hi havia garantia que es cobrés, ara tampoc hi és.
Creu que el Pla de Barris ha estat una cosa molt bona per Llagostera i se l’hi haurien de 
reconèixer les virtuts. 
Enllaçant amb el tema de la tarifació social, és un pressupost que no l’incorpora enlloc. 
És veritat que entre els tres grups es va acordar començar a fer-ho per la llar d’infants, com a 
prova pilot, però si no és possible es pot començar per una altra taxa i que el pressupost ho 
incorporés d’alguna manera. 
Una altra pota feble d’aquest pressupost és la política d’habitatge, atès que no sabien la 
sorpresa que amb la incorporació de romanents el mes de febrer o de març,  hi ha la voluntat 
de començar a treballar-hi.
Han reconegut en més d’un ple que ja s’han fet passos en temes d’habitatge, però no els 
suficients i que s’avança molt a poc a poc. 
La moció de tanteig i retracta està en un calaix; la Generalitat ha ofert dos pisos procedents de 
la llei de tanteig i retracta, eina molt i molt útil i com ha dit abans està en un calaix oblidada. 
El vot del seu grup no canviarà per aquest tema i quan vegin que és una realitat s’ha  
alegraran, però fins que no quedi plasmat sobre paper i amb dotació econòmica, ho dubtaran i 
més veient com a vegades queden temes en un calaix. 
Una altra cosa que va quedar en un calaix i que tampoc s’incorpora en aquest pressupost,  és 
la moció aprovada per unanimitat del patrimoni municipal del sòl i habitatge on s’havia de fer un 
inventari diferenciat i el pressupost dels béns, de manera diferenciada.
En temes d’habitatge, esperen que el febrer o març puguin tenir una sorpresa ben agradable. 
En relació a la plantilla, és cert que es creen places noves, però tenen un dubte i demana 
disculpes per no haver-ho preguntat a la Comissió Informativa. És la nova plaça del 
coordinador del centre cultural i entén que és de ca la Viudi i si és així pensen que és la 
sentència del centre cultural de can Roig, que només funciona com a biblioteca i si es trasllada 
tot a ca la Viudi pensen que és un error, però són diferents criteris de pensar.
Pel que fa els ingressos, que el Pla de Barris ara només duri sis mesos provoca una reducció 
enorme a moltes partides.
És cert que s’ha reduït molt el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament, cosa molt positiva, 
però també és cert que hi ha obres per un milió i mig que s’estan executant, que s’hauran de 
cobrar l’any vinent i l’Ajuntament podrà tornar a tenir un bon deute.
Una altra cosa de mèrit, és que les aportacions de la Diputació augmenten un 14%, la qual 
cosa és important.
Hi ha un augment significatiu a destacar que són els ingressos per multes d’infraccions de 
circulació, que passa de 20.000 a 60.000 euros.
Una cosa que també li planteja dubtes, arran d’una pregunta que varen fer a la Comissió 
Informativa sobre la taxa per instal·lacions esportives, que se’ls va contestar que era per l’ús 
del pavelló. No ho veu clar i voldria que se li confirmés o se li desmentís perquè aquesta partida 
estava posada en el pressupost del Patronat d’Esports de l’any passat, amb 300 euros i se’n 
varen recaptar 0. Ara hi han pressupostats 12.500 euros i demana que se li aclareixi i expliqui 
si es pensa fer alguna cosa o cobrar alguna taxa als clubs.
Pel que fa les despeses, per tercer any consecutiu, hi ha un augment considerable dels salaris 
del cos de la Policia Local, atès que l’any 2016 va ser d’un 12%, el 2017 d’un 8% i el 2018 d’un 
6’6%.
És veritat que tota la partida d’aquest capítol augmenta i que s’incorporen noves places, però 
pensen que aquests tres augments tan importants en aquest Cos, quan hi ha hagut una inflació 
molt i molt inferior no s’hauria d’haver produït en aquests termes.
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Ja varen comentar l’any passat que no estaven d’acord que s’augmentés el plus d’altres 
específics al sergent, que passava de 600 a 700 euros i se’ls va dir que era per una major 
dedicació que tenia, però igualment continua passant hores extres i si té aquest complement no 
n’hauria de passar.
I no se li accepten hores com l’any 2016,  que varen ser en dues ocasions puntuals, sinó que 
ara passa hores extres des del mes d’agost i creuen que s’hauria de para-l’hi els peus perquè 
totes dues coses no són compatibles ni de rebut fer-ho. 
A la Comissió Informativa també varen discutir sobre les retribucions de la plaça de la tècnica 
de Medi Ambient, que augmentaven un 35% i es reduïen els triennis que si els tenia assignats 
no poden ser menys sinó més.
A Urbanisme troben a faltar algunes actuacions que els hagués agradat que hi fossin. Ja 
veuran com queda amb la incorporació de romanents, però l’any passat ja varen comentar el 
tema de la connexió del carrer Maria Gay amb el Ricard Casademont, de les ex-llenyes 
Rissech, que ara ja és obert i atès que al POUM està previst seria bo fer-ho. 
En relació a la rotonda de Casablanca, demana si s’ha avançat en algun sentit. 
En Seguretat Ciutadana, respon a alguna qüestió econòmica o a alguna altra cosa  que ara 
s’opti per la compra del vehicle de la Policia en comptes del rènting ?   
En tema de lloguers, continuen pensant que es paga massa pel magatzem de cultura i festes, 
pels horts socials, pel local de la brigada, etc...
S’hauria d’haver fet algun esforç per buscar-ne de més econòmics. 
Pels esplais educatius d’infants també cau el que s’hi  destina; és cert que l’any 2016 hi havien 
pressupostats 5.800 euros i se’n varen gastar només 800, però pensa que s’hauria de fer algun 
esforç per muntar-ne algun. 
En relació a la il·luminació de Nadal, consideren que és una despesa exagerada gastar-se 
17.000 euros en el seu lloguer.
Hi ha una cosa que no són culpa de l’Ajuntament i és que cada any es fan constants millores 
en l’enllumenat i cada any es paga igual o més de llum, cosa realment dramàtica i no sap si 
algun dia algú podrà trobar alguna solució, però espera que sí. 

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que tal com ha comentat a la Junta de Portaveus, 
aquest any no han tingut tantes facilitats com altres anys per consultar el Pressupost.
L’any passat es varen trobar abans i almenys tenien una idea de cap on anaven els 
pressupostos.
Si hagués estat així hagués sortit el tema del Patronat Municipal del Sòl i Habitatge i el camp 
de futbol. 
Aquesta informació no es va donar a la Comissió Informativa ni s’ha dit prèviament, per tant, 
hauria estat bé que s’hagués donat.  
És una demanda que de cares a la propera vegada s’hauria de tenir en compte. 
Efectivament, el pressupost es basa en la liquidació i quan es mira la de l’any passat, el que 
s’havia dit de millores a les persones, moltes d’aquestes partides han acabat amb la utilització 
de menys crèdit del que hi havia destinat i posa l’exemple que és una millora pel benestar de 
les persones que hi hagi premsa i llibres a la biblioteca i no s’ha gastat ni molt menys el que hi 
havia previst.
També veu que hi ha mancances en el tema de medi ambient i en el tema d’ajuts socials.
Altres temes que semblava que tirarien endavant era l’enllumenat del corriol que connecta el 
carrer Almogàvers amb l’avinguda del Canigó, que no s’ha fet absolutament res o el lloguer del 
pis d’emergència, pressupostat en 5.000 euros i que  només se n’han gastat 990.
A les subvencions a entitats socials hi havien 11.000 euros i se n’han gastat només 4.000. 
Al Fons Català de Cooperació n’hi havia 5.000 i se n’han gastat 950, etc...
Una cosa és el pressupost que s’aprova que es diu que va destinat a les persones, però quan 
es mira la liquidació es veu que això no ha quedat palès i demana que aquesta vegada, com a 
mínim es miri de tirar endavant, tot i les retallades que hi figuren. 

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

Codi Segur de Validació 47fa3b0977ad4d9f8f78c34923baa4f2001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=47fa3b0977ad4d9f8f78c34923baa4f2001


27

També dintre de la liquidació,  una de les crítiques que han fet moltes vegades és el tema que 
han deixat de rebre determinats drets que tenien per sancions i que per defectes de forma 
s’han hagut de retirar, tant pel que fa a Xaloc com el propi Ajuntament i demanen que en 
aquest sentit se sigui més curós.
Les despeses de llums de Nadal, que ja ho ha comentat en David Parron i les despeses de la 
pantalla informativa, que si ara es mou, que si se’n compren dues.... per aquesta banda també 
es podria haver fet una mica d’estalvi.  
Una part a destacar en la proposta de pressupost que es fa, és el tema de personal. És cert 
que el Pla de Barris s’acaba i el que es fa és agafar tot el personal i crear una nova plaça que 
no hi estava vinculada, això fa que s’incrementi molt el capítol 1.
Aquest capítol després serà inamovible.
S’han estat mirant una mica que es plantejava l’any passat i en Ramon Soler va dir que 
pràcticament amb el 90% del pressupost estaven lligats de peus i mans i que només tenien 
400.000 euros per jugar-hi i efectivament, aquesta quantitat és la que s’incrementa al capítol de 
personal i cada vegada hi ha menys marge de maniobra i menys diners per jugar a fer 
determinades inversions i això implica que no sigui el model de poble que volen. 
Si arriba una subvenció per ponts i rieres s’arreglen ponts i rieres, si n’arriba una altra per 
vehicles elèctric es canvia i com va passar l’any passat no es fa ni el punt de càrrega. 
Considera que s’està perdent autonomia municipal carregant tantíssim aquest apartat. 
A tot això, l’Ajuntament pot dir que és absolutament necessari, però no sap si és necessari tenir 
un caporal de més que implica més diners i es pregunta si calia passar d’un caporal a dos, 
possiblement no. 
A la Policia hi ha un conveni signat que obligava a determinats increments o complements, que 
s’ha de complir, compromís reclamat per la Policia, motiu pel qual el Ple passat varen demanar 
si això ja estava arreglat, independentment de si estan d’acord en què s’hagi de cobrar això a 
allò, però el conveni s’ha de complir i no només en el cas de la Policia sinó que també hi ha 
administratius que no fan la feina que els pertoca. 
L’any passat el Sr. Soler va dir que s’hi hi havia administratius que no fan la feina que els 
pertoca i que són de tècnic, és que s’està fent malament i que hi havia canvis previsibles, però 
no han tirat endavant.
Hi ha peticions de treballadors que diuen que estan fent una feina que no els pertoca, que no 
és pas que no la vulguin fer, sinó que se’ls revisi el salari, peticions que han caducat per silenci 
administratiu i encara que fos que no seria bo que se’ls contestés.  
En relació a la plaça de tècnic de Medi Ambient, hi havia el plantejament de contractar-ne un, 
però no s’ha fet i és una llàstima perquè el que valia 13 ara en val 16. No s’ha cobert la plaça i 
ara que tornarà a sortir ja costarà 4.000 euros de més de sou base. Mal negoci !
Si és cert que baixa el trienni, i igual que l’any passat es pregunten com és que una plaça nova 
ja vingui amb un trienni incorporat?
S’ha de ser molt curós amb el capítol 1, però no només hi ha l’increment del 25% de la Policia,  
sinó que també hi ha el compromís que en quatre anys es compleixi la part del conveni que no 
s’ha fet fins ara, això vol dir que cada any hi haurà un increment substancial en el capítol de 
personal, és a dir que cada vegada hi haurà menys autonomia per disposar d’uns diners per fer 
actuacions i entre tots s’ha de fer un esforç i s’ofereixen a plantejar de quina manera es podria 
donar un gir als pressupostos per no trobar-nos tan lligats de peus i mans.
Pel que fa acció social, discrepa que es pensi en les persones, apart del que s’ha dit que 
s’havia gastat menys del previst i és que hi ha retallades considerables i comparteixen el fet 
que si el Pla de Barris s’acaba, per alguna banda s’ha de retallar, però el que no comparteixen 
és per on es planteja fer-ho. 
No comparteixen que es retallin aspectes importants com l’ADF, que havia estat  30.000 euros, 
es va rebaixar a 20.000 i ara a 12.000 euros. Està fent una feina de manteniment de ponts, 
rieres i passallissos molt important i si es va retallant així poca cosa es podrà fer. 
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Es retallen les subvencions a la Unió de Botiguers i en temes d’habitatge també s’abaixa, per 
tant, creuen que es retalla en aspectes que no comparteixen i per altra banda hi ha temes que 
es podrien retallar com els altres i no es fa. Posa l’exemple del Festival’Era, que ja saben que 
és un clàssic i que d’entrada ja diuen que no els fa al·lèrgia, que el que sí els fa al·lèrgia és 
gastar els diners d’aquesta manera, atès que si es retalla a l’ADF amb un 40% perquè a ells 
no? 
Tal com va demostrar el grup d’ALL, la justificació d’aquesta subvenció és molt prima.
En el tema dels lloguers s’ha estat molt generós. Els horts socials es paguen a un preu que 
sembla que estiguin a la zona urbana.
Can Muntaner es paga un preu que ja varen dir que podria ser molt més inferior. 
En aquest sentit, considera que caldria un retoc en el present Pressupost. 
Continua exposant que la partida d’accolida i igualtat desapareix, tot i que es va dir que anava 
a un altre lloc.
En temes d’habitatge creuen que no s’ha avançat gaire i la prova està en el pis d’emergència 
social que ho demostra. 

El Sr. Ramon Soler respon que la despesa, des d’un punt de vista exclusivament pràctic, està 
lligada a la seva necessitat. Seria  molt absurd que s’hi hi ha una partida al pressupost i amb 
l’execució es veu que no és necessària s’acabés gastant pel sol fet de ser-hi. 
Les despeses van lligades a la capacitat de pagar-les i si s’ha d’acabar fent amb endeutament 
ho trobarà el que vingui al darrera i amb aquesta filosofia segur que es posaran d’acord. 
Quan per un costat es diu que hi ha la necessitat objectiva de cobrir serveis perquè el Pla de 
Barris deixarà de ser-hi i per altra banda només va escoltant coses que es troben a faltar i que 
hi ha retallades, amb un to negatiu, demana que se’ls expliqui com s’ha de fer. 
Es deixen de tenir ingressos que financen el 75% de serveis que són d’àmbit socioeconòmic, 
que estadísticament fa que baixin moltes partides, però com ha dit abans la partida que s’hi 
destina més esforç és la d’atenció a les persones i la que creix més, apart del capítol 1, és 
acció social i a l’hora de sumar i restar hi ha coses que no lliguen.
És evident que si el Pressupost es redueix un 35%, afecta  totes les àrees i no hi ha cap 
regidoria que no hagi rebut, però no hi ha cap altra manera de quadrar-lo.                     
El capítol de personal que es diu que s’augmenta en 400.000 euros, en realitat l’increment no 
arriba a 300.000, però s’ha de tenir en compte que hi ha consignacions de places que no estan 
ocupades, però que pressupostàriament s’han d’ocupar i si es mira la liquidació hi ha 50.000 
euros que queden lliures, corresponents a les places d’un tresorer i d’un interventor de carrera 
que l’Ajuntament no té, però que es obligatori que consti en el Pressupost. 
El Pressupost és una suma de partides que algunes s’excedeixen i quan hi ha una necessitat 
imprevista s’hi fa front.
S’ha dit que es retalla la subvenció a la Unió de Botiguers, cosa que és mentida, atès que 
concretament se’ls ha apujat 300 euros. 
La partida anterior estava mal feta i hi havia una consignació de l’any 2016, que era una 
subvenció específica per la posada en marxa dels datòmetres. 
Sobre la premsa i llibres s’ha dit que es gasta poc, però s’ha renegociat amb els diaris i s’han 
signat convenis i ara hi ha més diaris a un cost menor. 
Creu que el que s’ha d’aplaudir és que se’n tinguin més a un cost menor. 
I així podrien seguir en moltes altres partides.
Al final,  un Pressupost que és de 8.100.000 euros, s’hi s’han d’anar discutint partides de 500 
euros no s’acabarà mai. 
El mateix podria dir del Festival’Era perquè no hi la subvenció que es diu.
També s’ha criticat que no s’hagi donat el temps suficient perquè l’oposició es pugui informar, 
però és obvi que aquest any hi ha unes eleccions que han trastocat moltes coses i també és 
obvi que es va oferir per fer una reunió i ningú va dir res. Quan es va fer la de les ordenances, 
només va venir en David i ningú d’ERC. 
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Per tant, demanar per fer la reunió per informar i quan es fa no hi ha presència, té un punt 
d’incoherència.
En relació a la tarifació social, és un repte que entoma, però a l’hora d’asseure’s també voldria 
rebre propostes, més enllà de peticions, perquè és molt fàcil i poc productiu. 
Hi ha un deute de reconeixement amb el Pla de Barris perquè ha ajudat durant vuit anys i ha 
anat bé que s’hagi allargat.
Era impensable que amb la situació econòmica per la crisi d’aquests anys s’hagués pogut fer 
amb el termini inicial.
El Pla de Barris ha permès donar resposta a serveis molt necessaris en un moment d’una crisi 
econòmica mai viscuda. 
S’ha estat molt injust amb aquest Pla quan s’ha dit que s’estava alterant el seu esperit, però el 
que es va intentar fer va ser adaptar-lo a la realitat existent, atès que quan es va redactar el 
primer a l’any 2006-2007, la situació econòmica no tenia res a veure amb l’actual i quan 
s’aprova el Pla el 2008 la crisi havia començat estadísticament a l’últim semestre,  però encara 
no havia arribat a l’impacta que va tenir els anys 2009, 2010 i sobretot 2011 i 2012, que 
precisament han estat els anys que el Pla ha tingut els seus punts més àlgids.
I pregunta com es poden fer les obres del carrer Sant Feliu sense tenir-lo empantanegat?
Aquest Pla ha pogut donar resposta a arranjaments molt necessaris, que ningú s’atrevia a fer, 
per dos motius, un era el financer i l’altre que causa molèsties; però és evident que si no es fa 
es deteriora l’espai i cada cop es fa més difícil.
Si aquestes obres no s’han fet abans no és perquè l’equip de govern no volgués, sinó perquè 
no pagaven, atès que han estat cinc anys sense cobrar ni un duro, des del maig del 2011 fins el 
juliol del 2016. Varen arribar a deure 1.500.000 euros, que era el 33% del pressupost ordinari 
de l’Ajuntament i malgrat tot, a la penúltima reunió del Consell del Barri se’ls va reclamar que 
donessin un pla de pagament i la resposta va ser que no es podien comprometre a pagar res i 
que tot el que es fes a partir del maig del 2011 ho hauria de pagar l’Ajuntament de la seva 
butxaca i el Pla de Barris a Llagostera no s’ha deixat d’executar mai. Una altra cosa és que 
s’hagi executat tot i és evident que s’ha prioritzat el servei a les persones.
També han fet una cosa molt importat que és alterar el gruix. Hi havia més inversió inicial que 
la que hi ha acabant havent perquè varen destinar part d’aquestes inversions a donar serveis a 
la gent.
Que ha acabat passant a la pràctica?  Una de les poques coses bones que ha tingut la crisi és 
que aquesta reducció de la inversió per passar-la a serveis directes no s’ha deixat de prestar 
mai i quan han anat a contractar les obres han sortit més barates i aquest estalvi ja s’ha aplicat 
aquests anys al Pla de Barris en el dia a dia. 
El poble ho ha notat perquè s’han fet cursos de formació, s’ha donat atenció a les persones 
amb dificultats socioeconòmiques, s’han fet polítiques de joventut, d’acció social, s’han millorat 
infraestructures, carrers, espais públics..... i això no és teoria, només cal sortir aquí fora i veure-
ho i encara queda el final d’aquest 2017 i mig del 2018 i el que es trobaran després.
S’ha dit que no s’aposta pel centre cultural de can Roig i sí per ca la Viudi, que s’ha potenciat 
per un motiu molt simple que és que hi havia el Pla de Barris. 
Si s’hi ha  instal·lat el centre de robòtica i l’escola de Belles Arts és perquè hi havia el Pla de 
Barris i l’espai jove de ca la Viudi també s’ha pagat amb aquests fons, així  com la compra dels 
locals del carrer Sant Antoni. 
Ara toca fer-ho servir, que de fet ja és així, amb els tècnics que hi ha, que surten més baratos 
perquè abans es pagaven amb IVA i ara no.   
Es obvi que el canvi de model té conseqüències econòmiques, però també té avantatges. 
S’ha dit que es deixen de fer casals per infants, però sí es fan i ara el tècnic surt gratis i abans 
es contractava.
Han hagut d’aplicar moltíssima imaginació, tanta com la que han hagut d’aplicar aquests anys 
que no pagaven ni un duro i el Pla de Barris s’ha continuat executant, amb un esforç econòmic 
de la gent de Llagostera, que s’ha de valorar.
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Un esforç que deixa petja perquè no només afecta a la gent que viu dins l’àmbit del Pla de 
Barris, sinó que té un retorn a tot el poble.
En relació a la creació del Parc d’Habitatge, que s’ha dit que no s’havia informat a l’oposició i és 
que la liquidació no estava feta encara, de fet s’ha de fer el mes de febrer. Sense anar més 
lluny a la liquidació d’ingressos que hi ha,  no està comptabilitzada la concertació del crèdit.
Pel que fa el deute de la Generalitat, en aquests moments l’Ajuntament l’hi deu diners, perquè 
si es compte el que es deu per la carretera, que puja uns 700.000 euros.
A partir de gener s’insistirà que enviïn la liquidació definitiva per poder-la justificar.
Si la Generalitat ha pagat els deutes, ha estat gràcies a l’alcalde que s’ha passejant per les 
Conselleries com una gota malaia, reclamant-ho. 
Amb el cost de l’enllumenat,  hi estan completament d’acord. Cada any es fan esforços 
d’inversió per millorar-ho, però una cosa que no poden dominar són les tarifes elèctriques que 
cada dia pugen més i tots els estalvis que s’aconsegueixen per un costat se’ls acaben menjant 
els increments de preu, que no només afecta a l’Ajuntament sinó a tota la gent que viu a 
Llagostera. 
És un drama que a vegades ja l’han plantejat a nivell del Consell Comarcal,  per fer alguna 
compra mancomunada i la veritat és que ho ha acabat de funcionar massa bé perquè és un 
tema  complex i darrera hi ha moltes traves administratives.
Es va aconseguir fer-ho molt bé amb el tema de telefonia, però amb l’electricitat costa molt 
més. 
La creació del Parc d’Habitatge i el Patrimoni Municipal del Sòl,  la voluntat és complir-ho i si no 
s’ha fet abans és perquè avui encara feia previsions del que seria la liquidació per poder saber 
fins on es podia arribar i afortunadament va en la línea del que s’havia previst.
I finalment el tema de la tarificació social, diu que hi ha unes beques en el Pressupost que 
compensarien aquesta tarificació. 
En poden parlar, però vol que quedi clar que el fet que no n’hi hagi no vol dir que no existeixi la 
sensibilitat necessària per atendre les necessitats de la gent i que no s’acabin esgotant 
determinades partides pot ser una bona notícia perquè vol dir que no hi ha tanta necessitat. 

El Sr. David Parron manifesta que en relació als augments de sou de la Policia, és cert que 
alguns venen per conveni, però aquest any ja s’ha atorgat un plus de productivitat de 120 euros 
per assumir que han de treballar més, atès que es va signar un conveni amb el Servei Català 
de Trànsit i pregunta que si els Mossos es treuen feina de sobre es rep alguna compensació?
Quan es va signar aquest conveni ja varen dir que repercutiria negativament si s’havia de fer 
més feina i efectivament, aquí es veu reflectit que ha estat així. 
Quan es dui que hi ha d’haver retallades perquè s’acaba el Pla de Barris, és obvi. El tema està 
on s’apliquen aquestes retallades i quan es fa a serveis socials tenen connotacions negatives 
perquè afecta a les persones.
El Pressupost no deixa de ser una plasmació de les prioritats polítiques de cada grup i 
difícilment poden fer propostes quan no hi ha una reunió prèvia o quan es presenten 
al·legacions per part d’algun grup i no es poden discutir. 
I alguna proposta concreta ja la fa ara i és la baixada d’un 40% de la subvenció a l’ADF,  que 
s’ha referit en Toni, que creu que amb el canvi climàtic que es produeix no se l’haurien de 
jugar. Els 8.000 euros que es retallen, es podrien treure ja dels llums de Nadal. 
D’acció social, es passaven a accions d’igualtat i acollida, incloses al Pla de Barris, que ara 
cauen i que a la Comissió Informativa es va dir que s’afegien a formar part del taller d’accions 
socials i que augmentava la partida, no és només incorporar-ho al Pressupost ordinari traient el 
Pla de Barris, sinó dotar-les econòmicament. 
Es passa de tres partides amb un pressupost de 37.500 euros, a les tres partides juntes a 
tallers socials de 16.000 euros, que és menys de la meitat, 
Per tant, no només cal moure les coses de lloc i sí dotar-les econòmicament de manera justa.
Ja són conscients que el Pressupost encara no està liquidat.
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És cert que el Pla de Barris, si es compte el deute de la Generalitat, dóna un saldo negatiu per 
l’Ajuntament, però no tenim la culpa si la factura no s’envia. 
En relació a la tarifació social, és cert que és un canvi de model. No és veritat que no 
s’atenguin les necessitats mitjançant les beques, mai ho ha dit, sinó que és un model basat en 
la caritat i el seu és un model basat més en la justícia social que qui menys té menys pagui. 
En relació a la subvenció que deia abans de l’ADF, creu que amb això no s’hi juga, En general 
baixen les actuacions a Medi Ambient i creu que no haurien de ser les partides que més han de 
baixar i considera que per exemple es podrien rebaixar 9.000 euros del conveni amb el futbol 
de Caldes.
Ja ho va dir a la Comissió Informativa i és que encara no s’ha posat comptador d’aigua a les 
pistes de pàdel, que fa un any es va dir que es faria, atès que s’està barrejant l’activitat privada 
amb la pública perquè només hi ha un comptador.
Pel que fa a la subvenció del Festival’Era, l’hi ha semblat escoltar que aquest any no estava 
contemplada, però ell ho ha vist, no sap si ho ha mirat malament o està equivocat, en qualsevol 
cas hi és.       
Vol fer-ne un capítol apart. 
Quan es va acceptar la última justificació, va preguntar-se com podia ser que s’acceptés des de 
secretaria i ja ho entén, perquè en realitat el que fa l’associació cultural Festival’Era és fer de 
tapadora d’un negoci privat, atès que se l’hi dóna una subvenció de 4.000 euros i qui organitza 
el festival és Festival’Era, SL, que és una empresa, òbviament de la mateixa persona.
Com a mínim, és una tapadora, legal o no legal no ho sap, però ja ho investigaran.
El Pla de Barris és obvi que d’aquí a sis mesos s’acabarà, però desapareixen partides com les 
d’acollida i igualtat, actuacions de cohesió social, actuacions culturals, el tècnic de joventut, 
baixa l’aportació a l’oficina tècnica d’habitatge...en realitat hi ha tot una sèrie de coses que fan 
que de cap de les maneres estiguin d’acord amb aquest pressupost.
Hi ha d’altres coses que tampoc els acaben de quedar clares com les aportacions a clubs 
esportius i ja han dit vegades que s’haurien de tenir criteris objectius a l’hora de concedir 
subvencions i a partir d’ara també val per les del futbol, atès que les coses fetes a dit no l’hi 
acaben de fer el pes mai. 
Per tot l’exposat, el vot del seu grup serà contrari.  

El Sr. Ramon Soler pregunta que si s’arreglés la subvenció de l’ADF i del Festival’Era 
canviaria alguna cosa del sentit del vot? 

El Sr. Antoni Navarro respon que en tot cas, aquestes modificacions es farien perquè creurien 
que són les correctes i no per un mercadeig de vots i planteja si es podria fer igualment, 
independentment del seu vot,  perquè si s’ha de mercadejar amb els diners que van a Medi 
Ambient a canvi d’un vot ho troba penós.
Hi ha un reajustament, per si no agrada la paraula retallada, que afecta totes les àrees i per 
tant, afecta l’ADF en la mateixa proporció que pot afectar Festival’Era.
No pot ser que l’ADF que té un interès social o ambiental molt més important que el del festival 
se l’hi retalli el 40% i a l’altre 0.
Està d’acord que s’han d’afectar totes les àrees i totes les partides.
En relació a la informació donada del Pressupost, que s’ha dit que volen informació i després 
no venen, diu que si resulta que són un desastre i poc treballadors que se’ls castigui a ells, 
però en David que sí que va venir a les reunions i tenia dret a tenir la informació abans.
Pel que fa els botiguers, té el que es deia l’any passat que se li concedia a la Unió de Botiguers 
una subvenció de 5.200 euros. Demana que es facin les coses bé perquè ells no s’equivoquin i 
no pot ser que es parli d’una subvenció de 2.500 euros i llavors es digui que en realitat ara són 
2.800 euros. 
En una cosa li dóna la raó al Sr. Soler i està molt content quan diu que si s’agafa un treballador 
en comptes d’agafar-lo a través d’una empresa s’estalvia l’IVA i surt més barat i exactament per 
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aquesta raó deien que no es pot gestionar la neteja viària a través d’una empresa com s’havia 
fet, externalitzar el servei de jardineria com s’està fent i agafem el compromís de deixar 
d’externalitzar empreses. 
En aquest sentit s’ofereixen per treballar i acabar de fer aquestes externalitzacions, que com ha 
dit el Sr. Soler, al poble li costen diners. 
Quan es diu que no es tenia la liquidació del Pressupost i per tant no s’havia dit res a la 
Comissió Informativa,  si no ho ha entès malament tampoc es té ara i en canvi se’ls parla del 
Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge o del camp de futbol, quan a la Comissió Informativa 
se’ls va dir que aquest any no, que ja s’havien gastat els diners.
Volia parlar de determinats aspectes d’esports, però coincideix amb el que ha dit en David, o 
sigui, amb el comptador de l’aigua i amb el conveni amb Caldes de Malavella, que hi torna a 
haver-hi 11.000 euros, quan segurament es podrien buscar solucions més imaginatives.
Tampoc entenen el tema de les taxes, que ja ho varen discutir.
S’ha dit que ja no hi haurà el Patronat Municipal d’Esports, però continuarà tot igual, que es 
reuniran les entitats i decidiran el pressupost i les actuacions.
Coincideix el 100% amb en Ramon i està molt content perquè malgrat va votar contrari quan 
parlaven de les entitats culturals, que va dir que no calia, com a mínim que en esports digui que 
sí, almenys hi ha una persona del Consistori que creu que la millor manera de decidir les 
aportacions i subvencions a entitats és a través del diàleg,  en l’altra cas no, és jo m’ho faig. 
Va oferir-se a per anar a parlar amb les entitats, juntament amb el regidor i encara està 
esperant. 
Demana si el que pensa el regidor realment ho fa fermament.
Han trobat a faltar algunes qüestions en aquest Pressupost com promeses o necessitats 
evidents que s’han vist al llarg d’aquests temps i recorda que serà l’últim pressupost que aquest 
equip de govern executarà en la seva totalitat i per tant és un moment per començar a fer una 
mica de balanç.  
Passa a enumerar els següents: el camp de futbol, que avui s’han assabentat que hi haurà la 
compra de terrenys. No és urgent, però els agradaria que es fes i es pot esperar a la liquidació. 
El que és urgent és el Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge, atès que les necessitats 
d’habitatge son urgents i si s’espera que hi hagi la liquidació vol dir que s’haurà de fer una 
modificació i poden passar tres o quatre mesos.
Si hi ha la voluntat de començar a utilitzar els120.000 euros que marca la llei i es va aprovar, 
demana que s’hi posin ja per poder comprar els pisos que calgui.
Un altre compromís que els hagués agradat que sortís més palès en el pressupost és el tema 
de les plaques fotovoltaiques, que tal com varen dir l’altre dia hi ha una subvenció de 1.000 
euros i la inversió prevista és de 5.000 euros. Recorda que el compromís adoptat per tots és 
que es faria una inversió en un edifici municipal i amb 5.000 euros no es poden posar plaques. 
El tema del punt de càrrega per a vehicles elèctrics que passa? Consideren que l’aposta pel 
vehicle elèctric està sortint a prou llocs per poder estar sensibilitzat i aquest punt mouria a que 
molta gent apostés per aquest tipus de vehicles i demana celeritat perquè ja fa dos anys que 
dura l’historia. 
Un altre tema que s’està allargant des del juliol del 2015 és solucionar els problemes de 
seguretat del teatre del Casino. Sempre han demanat que hi hagi la partida suficient per fer-ho, 
que ara és de 8.000 euros i amb això no es solucionarà. Avisen que s’està incomplint una 
normativa de seguretat.
Un tema clàssic és l’ascensor de l’Ajuntament i no veu que hi hagi cap projecte que en parli. 

El Sr. Ramon Soler agraeix el to dels regidors, perquè dintre la discrepància, el debat d’avui és 
l’exemple del que podria i hauria de ser en altres moments i aplicat a tothom. 
Permeteu que faci un comentari, i és que quan l’equip de govern redueix la despesa, fa 
retallades i quan ho fan determinats grups polítics són millores en la despesa, ajustades a la 
realitat del moment. Igual que els barracons, que poden ser aules prefabricades.
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És evident que amb una reducció del 30% en el pressupost, de miracles no n’hi ha i li agradaria 
poder incrementar tot, que seria un festival.
I lligat amb el Festival’Era i la Unió de Botiguers, la manera de gestionar  les subvencions i 
veure si s’havien aplicat és tan senzill com agafar els convenis, que en el cas dels Botiguers 
era de 2.700 euros i ara és de 3.000.  
Pel que fa a la externalització dels serveis, una cosa és incrementar i incorporar gent que 
estava en programes, tenint en compte que ha estat possible gràcies a un canvi interpretatiu 
que s’ha produït a les administracions aquest últim any, derivat de projectes finançats com 
poden ser plans de barris i altres que han permès que s’incorporés a la plantilla gent que hi feia 
tasques finançades. 
Comparar el tècnic de joventut amb personal que fa la neteja viària, no és exactament el mateix 
i tampoc és el mateix quan es parla de la incorporació d’un tècnic que de la incorporació 
d’empreses que han de fer inversions, motiu pel qual s’ha de fer això, pel finançament de la 
inversió que hi ha al darrera.
Abans s’ha dit que això és un mercadeig i li agradaria molt més arribar al pressupost amb 
propostes concretes, que per cert les va reclamar i no s’han fet arribar i dubta molt que les que 
hi ha depenguessin de la liquidació del pressupost o de les que feia l’equip de govern, o sigui 
que hi ha hagut temps per fer-ho arribar. 
Concretament,  amb l’ADF, en aquests moments l’Ajuntament està gestionant una subvenció 
que se l’hi donaria directament.
La reducció d’aquesta partida, a la pràctica es pot augmentar, si la subvenció acaba arribant.                                            
En relació al Festival’Era, no hi havia de ser-hi. El que estava previst era fer-ho per la via de 
contractació publicitària i no pels imports que fins ara es parlaven, igual que es fa amb altres 
activitats per donar a conèixer Llagostera.    
Per la via de la subvenció no es tornarà a produir aquesta situació. 
Hi ha hagut moments que tenia la sensació que sabia més greu que no s’hagués dit que 
s’implementaria el parc d’habitatge i que es donaria resposta a compromisos de l’Ajuntament 
que no pas el fet que no estigués en el pressupost. 
I li agradaria pensar que el que vol tothom és que es tiri endavant. 
Dir que es podien introduir 120.000 euros per la compra d’habitatges, és de mal lligar, perquè 
no és el mateix estalviar 5.000, 10.000 o 15.000 euros que 120.000 euros. 
En el Pressupost hi ha una sèrie d’obligacions, que d’entrada no les poden saltar, per exemple, 
s’han de pressupostar places que ja se sap que no s’ocuparan, però s’ha de posar el que 
cobraran i que gairebé arriben als 100.000 euros. 
Al final,  el que s’ha de valorar és si es farà o no i el compromís és de fer-ho i si es pot introduir 
en una modificació de crèdit del mes de febrer, treballarem perquè sigui possible i perquè no 
s’hi presentin al·legacions i que al cap d’un mes ja estigui aprovada. 
En relació a determinades inversions, com pot ser l’ascensor de l’Ajuntament, el Pla de Barris 
és efectiu fins el 30 de juny i no hi ha la voluntat de deixar-lo de fer. 
És una inversió que no es fàcil de fer i s’ha de fer amb cura per no trinxar l’edifici. 
Per acabar, vol agrair l’esforç de l’equip tècnic i també les aportacions que s’han fet. 
Evidentment,  el Pressupost és millorable i l’execució pressupostària és la que farà que sigui 
millor, però repeteix que l’atenció a les persones és la prioritat de l’equip de govern i s’ha fet un 
esforç molt important per mantenir serveis bàsics d’atenció a les persones i és obvi que si 
aquest pressupost l’hagués fet un altre grup hauria prioritzat altres coses, però està convençut 
que la essència d’aquest pressupost no hauria estat molt diferent. 

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

2. Propostes urgents

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

Codi Segur de Validació 47fa3b0977ad4d9f8f78c34923baa4f2001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=47fa3b0977ad4d9f8f78c34923baa4f2001


34

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

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/1769   Aprovar provisionalment la modificació de les bonificacions de 
l'impost sobre béns immobles.  Exp. núm. 2017/2073    

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“Vist que l’Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles, en el seu 
article 5 estableix les bonificacions potestatives que formen part dels beneficis fiscals aplicables 
en la regulació de l’impost.
Vist que en exercici de la potestat reglamentària de l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril,reguladora de les bases del règim local i l’article 8.1.a) 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, en 
exercici de la potestat reglamentària es poden introduir les bonificacions d’acord amb el principi 
de reserva de llei establertes en l’article 74 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vist que l’article 74.2.quater del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix la possibilitat de bonificar fins a 
un 95% la quota íntegra de l’impost en favor dels immobles en els quals es desenvolupen 
activitats econòmiques declarades d’especial interès o utilitat municipal, per concorre 
circumstancies socials, culturals, historicoartístiques o de foment del treball que justifiquin 
aquesta declaració. Correspondrà  aquesta declaració, a favor del Ple de la Corporació, i 
s’acordarà previ vot favorable per majoria dels seus membres.
Atès que és competència del Ple de la Corporació la determinació dels recursos propis de 
caràcter tributari d’acord amb l’article 22.2.e) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’article 52.2.f) 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,
S’acorda: 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 5 de la Ordenança fiscal número 1 
reguladora de l’impost sobre béns immobles en la forma que a continuació es detalla:
“Article 5:
8.- S’estableix una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra del impost en favor dels 
immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques declarades d’especial interès o 
utilitat municipal, per concorre circumstancies socials, culturals, historicoartístiques o de foment 
del treball que justifiquin aquesta declaració. Correspondrà  aquesta declaració, a favor del Ple 
de la Corporació, i s’acordarà previ vot favorable per majoria dels seus membres.
9.- No podrà ser reconeguda la compatibilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un mateix 
subjecte passiu. Per aquest motiu serà el subjecte passiu qui en la seva sol·licitud indicarà quin 
serà d’aplicació. En defecte de sol·licitud, s’aplicarà la bonificació més beneficiosa per al 
subjecte passiu.”
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 aquells qui 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”.
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Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que sembla un contrasentit que ara s’hagin aprovat 
definitivament les ordenances i ja es modifiqui l’IBI. .
Bàsicament és la introducció d’una bonificació que ja està prevista a la llei, però que fins ara la 
necessitat tampoc s’havia plantejat, però que un edifici i una entitat emblemàtica com és el 
Casino de Llagostera, per un canvi d’interpretació normativa i per l’ús o no dels convenis i la 
possibilitat que els impostos pugessin ser una compensació com si fos una subvenció, des dels 
serveis jurídics de l’Ajuntament es considerés que no era la via per la qual es podia eximir l’IBI.
Això afecta a vàries situacions diferents que hi havia en altres àmbits que ja s’ha anat arreglant, 
però en aquest cas s’incorpora una bonificació de fins el 95% de l’Impost de Béns Immobles 
prevista a la llei per casos que es considerin d’interès general i és obvi que l’edifici del Casino 
està ocupat majoritàriament per activitats de l’Ajuntament.
S’ha de tenir en compte que aquest IBI es calcula sobre el global, que hi ha el teatre municipal 
que ocupa més de la meitat de la superfície  o l’escola de música. 
Aquesta bonificació té una doble volta, és a dir,  ara s’introdueix a les ordenances, però 
després, a petició dels interessats que compleixin aquests requisits i que ho demanin,  també 
haurà de passar pel Ple la seva concessió. 
Per a l’equip de govern, l’interès general d’aquesta bonificació és evident i creu que pot ser 
compartit per la resta de grups i si no s’havia fet abans és perquè s’havien buscat altres 
alternatives.

El Sr. David Parron manifesta que atès que el Sr. Soler ja ho ha explicat abastament, el vot 
del seu grup serà a favor. 

El Sr. Antoni Navarro diu que també hi votaran a favor i que segurament té raó el Sr. Soler  en 
la hipòtesi de futur. 

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

2.1.2. PRP2017/1742 Prendre coneixement de la renúncia del regidor d'ERC-AM Joaquim 
Castelló. Exp. núm. 2015/831.-    

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“ Vist l’escrit presentat pel Sr. Joaquim Castelló Boadas, regidor del grup municipal d’ERC-AM 
(RE 2017/5557, de 14 de desembre), comunicant que renuncia al càrrec de regidor d’aquest 
Ajuntament,
De conformitat amb l’article 182 de la Llei orgànica 5/85, de 19 de juny, de règim electoral 
general, 
S’acorda: 
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia del Sr. Joaquim Castelló Boadas al càrrec de 
regidor del grup municipal d’ERC-AM d’aquest Ajuntament.
Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central que expedeixi credencial acreditativa de la Sra. 
Sílvia Fa Cateura, candidata següent en la llista electoral d’ERC-AM en les últimes eleccions 
municipals, per procedir a la presa de possessió del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament”.

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Joaquim Castelló diu que els deixa sols que ja són prou grans i que no es barallin tant.
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El Sr. David Parron manifesta que al llarg d’aquests dos anys ha estat un plaer tenir-lo al 
costat. 
Que és una decisió personal i espera que a la seva vida, tan particular com política tingui la 
millor de les sorts i que la política no s’acaba aquí a l’Ajuntament, que hi ha molta més vida a 
fóra.
També desitja la millor de les sorts a la Sílvia, quan s’incorpori.

El Sr. Antoni Navarro diu que com a ERC la única cosa que poden fer és agrair-l’hi  la 
paciència que ha tingut moltes vegades amb ells i la feina que ha fet i es lliurarà dels Plens, 
però no del seu partit perquè és una persona que a vegades ajuda a posar pau a situacions 
més tenses que a vegades pot haver-hi.
La vida política d’en Quim no ha estat només ara ja ve d’altres èpoques i la seva vàlua és 
absolutament incontestable. 
Per tant, moltes gràcies Quim en nom d’ERC i en nom de l’Ajuntament, evidentment. 

El Sr. Ramon Soler manifesta que sense que serveixi de precedent, s’afegeix al que acaba de 
dir en Toni, atès que una de les coses que trobarà a faltar, i espera que la persona que vindrà a 
darrera i contribueixi i continuï en aquesta línia és el punt de sornegueria positiva a l’hora de 
posar pau moltes vegades i de rebaixar la tensió, que a vegades pot arribar a ser excessiva.
Valora això i en nom del grup agrair la tasca feta al llarg del temps que ha estat a l’Ajuntament.
Espera que més enllà d’aquí hi hagi una vida més positiva, però en tot cas, el trobaran a faltar 
amb la seva actitud i espera i desitja que qui s’incorpori aporti el granet de sorra que convé. 

El Sr. alcalde pren la paraula i diu que en Quim Castelló per a ell no només és regidor 
representant d’ERC, sinó que durant el temps que porta vivint a Llagostera, fa molt temps que 
el coneix i sempre ha estat una persona entranyable, que el valor humà ha estat per sobre del 
valor polític.
Una persona amiga dels seus amics, que estima molt el poble i que el premi que li varen donar 
les urnes per poder representar i treballar pel poble en aquesta legislatura és de satisfacció i 
s’ho mereix.
Sap que continuarà treballant i fent les notetes pels seus companys d’ERC i l’hi diu ara, encara 
que ho tenia reservat pels informes d’alcaldia, que el famós pal de formigó de l’avinguda del 
Gironès-Pompeu Fabra es traurà aviat, passat festes, perquè sinó seria un altre carrer 
emmerdat.
Amb ell sempre tindrà un amic i segurament es trobaran vegades en algun lloc i parlaran de la 
seva època a l’Ajuntament de coses important pel poble,  que ell també hi haurà participat. 
Gràcies per tot el que has fet i no només l’hi agraeix com alcalde, sinó com a ciutadà i com a 
amic per tota la dedicació durant els dos anys que ha estat a l’Ajuntament. Gràcies Quim!.

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

4. Control i gestió municipal.

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local. 
El Sr. secretari pren la paraula i diu que des de l’últim Ple s’han dictat els Decrets que van des 
del número 1182 del dia 24 de novembre fins al número 1244 del dia 15 de desembre de 2017. 
Pel que fa a les actes aprovades, són les que van des del número 42 del dia 22 de novembre a 
la número 43 del dia 29 de novembre de 2017. 

4.2 Informes d’Alcaldia. 

El Sr. Xavier Vilella informa del següent: 
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-Amb el tema de la recollida d’escombraries porta a porta, que ja va dir que fins a final d’any 
estava en un període de proves perquè tothom s’anés adaptant, els problemes que havien 
sortit a l’hora de fer la recollida, sobretot la connexió entre el cubell i el camió que a vegades 
donava problemes, ara s’ha fet una prova pilot amb un altre sistema que és que els peons  
portaran tipus polsera un aparell receptor, que ha funcionat.  
Un cop solucionat aquest problema, només recordar que l’any 2018 ja s’aplicaran les 
bonificacions contemplades a les ordenances i una altra cosa que es vol fer és que a principis 
de febrer amb totes les dades del mes de gener es farà una carta personalitzada per cada 
habitatge a fi de comprovar que tot estigui correcte i s’afegirà una relació de les escombraries 
que s’han tret i de les incidències que hi ha hagut.

El Sr. Jesús Malagon informa del següent: 
-Com cada Nadal, el dia 26, es farà la cursa de sant Esteve, que ja és un clàssic a les nostres 
comarques i espera que vagi tot bé. 
Agraeix al club de Bàsquet l’esforç que fa perquè aquesta cursa sigui un èxit. 

La Sra. Montserrat Vilà informa del següent:   
-Ahir es va fer Consell Escolar i va donar compte de les beques que es donen per material i 
sortides. Hi ha hagut 191 sol·licituds, amb un import total d’uns 10.700 euros.

El Sr. Robert Montiel informa del següent: 
-Recordar que està obert el termini fins el 12 de gener per presentar les propostes del procés 
participatiu. Es pot fer a través de les diferents bústies que hi ha o de la pàgina web de 
Llagostera.cat/participa.
-El web nou de l’Ajuntament es podrà estrenar a mitjans de febrer. 

El Sr. Ramon Soler informa del següent: 
-A la plaça de Catalunya ja hi ha la pantalla instal·lada, ara s’està acabant d’ajustar la 
lluminositat.
Amb la Unió de Botiguers s’ha parlat del contingut que s’hi posarà, també s’ha parlat amb 
Llagostera Ràdio per anunciar la seva programació.
És una eina que a diferència de la de la carretera ha de servir més per donar informació a la 
gent, per tant, seran diferents.
-Ara que s’acaba l’any vol fer el següent balanç de l’oficina de turisme i de les xifres d’ocupació 
a Llagostera:                
 L’oficina de turisme està oberta durant tot l’any de dilluns a divendres de 10  a 14h, però és 
durant els mesos d’estiu que s’amplia el seu horari d’atenció oferint el servei d’informació 
durant tots els dies de la setmana.
Aquest estiu s’han registrat 1288 usuaris fent una mitjana 7 visitant diaris. Les franges horàries 
de més atenció son de 11 a 13 del migdia i de 17 a 19h de la tarda, ja que és on es porten a 
terme el 75% de les atencions.
La procedència dels visitants es manté igual que el 2016 essent la procedència més habitual la 
del propi territori català.

      
Ordre de Procedència de països:

Ordre de 
preferència

Procedència

1 Catalunya
2 Resta de l’estat espanyol
3 França
4 Països Baixos
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Principals punts d’interès dels visitants:

Ordre de 
preferència

Punt d’interès

1 Via Verda – Ruta del 
Carrilet

2 Rutes urbanes
3 Puig de les cadiretes
4 Rutes natural
5 Camí de Roda - GR92
6 Gastronomia local
7 Platges i cales
8 Can Caciques
9 Mercat setmanal
10 Comerç local

XIFRES OCUPACIÓ A LLAGOSTERA NOVEMBRE 2017:

Població Llagostera 8.350 habitants (Data:20/012/2017).
Població activa tercer trimestre 2017: 3.779 habitants  (Data: 20/12/2017).

ATUR: 12,36 % (novembre xifra-observatori del treball)
ATUR A PROVINCIA DE GIRONA: 13.7 % (novembre Xifra-observatori del treball)
MITJANA A CATALUNYA: 12.54% (últim trimestre iDESCAT)

Persones en situació d’atur:
Any 2015 novembre: 595
Any 2016 novembre: 501
Any 2017 novembre: 472 

Dades del Xifra novembre 2017 per sexes: 

Sexe novembre 2016 novembre 2017
Homes 265 249
Dones 236 223
Total 501 472

Grups d’edat:
De 16 a 24 anys: 25 persones 
De 25 a 34 anys: 67 persones 
De 35 a 44 anys: 111 persones 
De 45 a 54 anys: 129 persones 
De 55 a 64 anys: 140 persones 
Total: 472 persones aturades 

5 Regne Unit
6 Resta d’Europa
7 Amèrica
8 Austràlia
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Nivell formatiu: de 472 persones aturades, 221 tenen nivell d’estudis d’educació general o 
estudis secundaris (ESO), seguidament 106 són persones sense estudis.
El grup amb menys taxa d’atur són d’estudis de cicle superior o universitaris.    

Beneficiaris de prestacions: 260 persones
Nivell contributiu : 111 persones
Nivell assistencial (subsidi): 115 persones 
Renda activa: 28 persones
Programa d’activació per a l’ocupació: 6 

Ofertes Servei de Borsa de Treball:

Número d’ofertes gestionades directament des de la borsa de treball de Llagostera any 2017:  
- 86 ofertes de treball gestionades
- 5 plans d’ocupació (4 Programa Treball i Formació i 5 Treball als Barris)
- Autocandidatures.

Número de persones registrades a la borsa de treball en els últims 3 anys:  1067 registres
Número de persones ateses durant l’any 2017: 557 persones
Número de persones ateses durant l’últim trimestre : 352 persones.

Persones actives a la base de dades de la borsa de treball: 419 persones.

Aquests números reflecteixen les persones ateses,  no les atencions per usuari que es poden 
fer al llarg de l’any. (Una persona atesa pot tenir diferents tutories i atencions al llarg de l’any)
El primer semestre s’ha programat 15 cursos amb un total de 152 alumnes participants.
Els cursos que han tingut més demanda han estat: Caixer de supermercat, Socorrisme bàsic i 
primers auxilis, Operacions bàsiques de manteniment en jardineria, Manipulador i aplicador de 
productes fitosanitaris, cambrer, Barista i Conducció de plataformes elevadores.
Segon semestre:
Al segon semestre s’han programat: 23 cursos i un total de 15 cursos realitzats amb un total de 
93 alumnes.
Els cursos que s’han ofert son: Manipulador d’aliments, formació bàsica per a cuidadors no 
professionals, informàtica bàsica, monitor de menjador escolar, activitats administratives, 
carretons elevadors, plataformes elevadores, logística i magatzem, aparadorisme, gestió del 
temps, e-comerç, fiscalitat bàsica, etc.

El motiu pel qual hi ha hagut alumnes que no hi han participat, després d’haver-s’hi apuntat,  és 
perquè han trobat feina.  
Més enllà de les intuïcions, potser l’economia comença a estirar, però també creu que alguna 
cosa s’ha fet des de l’Ajuntament al llarg d’aquest temps que ha incidit en la vida de la gent, 
que també és atenció a les persones. 

La Sra. Pilar Aliu informa del següent: 
-Dissabte hi va haver donació de sang, en total varen ser 71 donacions  i 15 oferiments.

La Sra. Anna Hereu informa del següent:
Tal com ha dit la Sra. Montserrat Vilà ahir hi va haver Consell Escolar. Es va donar compte de 
com ha anat aquest primer trimestre a les escoles i les activitats que s’estan preparant per 
Nadal i el tipus de manteniment que es portarà a terme durant les vacances. 

El Sr. alcalde informa del següent:
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-S’ha organitzar un campionat de futbol sala i part de la recaptació anirà destinada a la Marató 
de TV3. Es farà el dissabte 23 de febrer, durant tot el dia, al Pavelló d’Esports. 
-Les obres dels carrers del poble van endavant, encara que les voldrien haver executat més 
separades, però fa uns tres o quatre anys que es va rebre una carta del departament de 
Territori, que en aquell moment era el responsable del Pla de Barris, on advertien que 
l’Ajuntament no fes cap mena d’inversió en millores de carrers perquè hi hauria dificultats per 
fer front al pagament, motiu pel qual les obres no es varen executar en els terminis previstos i 
tenir-ho acabat l’any 2013.
-A la zona del SUD-10,  al carrer Indústria, aviat s’hi començaran les obres, segurament de 
cares al mes de gener.
-El carrer Constància també segueix els tràmits, però no volen que se solapin amb les obres 
del altres carrers.
-Ja s’han fet les bases dels punts de llum del carril bici, a la zona de darrera de can Corominas, 
que va ser una de les propostes del procés participatiu. 
-Aviat s’adjudicaran les obres per arranjar l’esquerda de la part de la muralla que toca a la font, 
aquí a la plaça del Castell. S’hi farà una inversió per impedir que el mur no cedeixi. 
-Al carrer Lacustària hi ha un altre mur que també s’haurà de refer perquè hi ha hagut una 
esllavissada, que no forma part de les obres que s’hi fan i que ja ha estat  aprovat per Junta de 
Govern. 
-La rotonda de Casablanca va endavant. Hi ha previst fer un mur per les contencions de terres 
del carrer Canalejas. 
Dintre del projecte que el pagarà Carreteres, inclouran part de la vorera, que espera que quedi 
ben definida. 
Li varen notificar que aquest projecte ja s’estava acabant i suposa que ara el que faltarà és que 
hi hagi partida pressupostària per poder-ho tirar endavant.
-La connexió del carrer Almogàvers amb el sector del Mas Sec,  que s’hi ha posat punts de 
llums però que els vàndals se’ls carreguen i ara es farà un avantprojecte d’una passera fins 
poder executar la urbanització de la zona, igual que la zona de la Travessera de Sant Feliu, 
que és un altre punt que també s’ha de mirar de millorar, encara que només sigui amb un rec 
asfàltic. 
-Ja s’ha contactat amb els propietaris dels terrenys per poder fer la connexió del carrer 
Lacustària amb la baixada de Caldes, a fi de donar sortida al cul de sac existent.
En principi, sembla que hi ha bona disposició, però ara s’haurà de mirar com es porta a terme, 
encara que l’arquitecte municipal ja ha fet un petit esbós.   

4.3 Precs i preguntes. 

El Sr. Antoni Navarro formula les següents: 
-Com és que hi ha un conveni amb la Unió de Botiguers i a les altres entitats se’ls ha negat de 
fer-ho? 

El Sr. secretari respon que ara no sap quin convenis s’han fet, però abans quan parlava de 
convenis pel tema del Casino és diferent perquè considera que no es pot condonar un impost 
en virtut d’un conveni i sí que s’accepta jurídicament fer un conveni per instrumentalitzar una 
subvenció, que això sí que es pot fer i té una conseqüència, que ho diu la llei de Règim de les 
Administracions Públiques, que és que si aquest conveni instrumenta una subvenció s’ha 
d’adequar a la llei General de Subvencions. 
El que diu és que en el cas que ha comentat,  no és acceptable  que mitjançant un conveni es 
pugui disposar d’obligacions tributàries.         

Continua el Sr. Navarro preguntant si es traurà la subvenció a Festival’Era.
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Si no es treu des de l’equip de govern, demana si hi ha alguna possibilitat que des del seu grup 
puguin fer alguna al·legació per tal de treure-ho. Estaria bé que se’ls expliqués i recorda que 
l’any passat les al·legacions no es varen poder debatre.
-Un altre tema clàssic és saber com està l’ordenança de les plaques solars i com està el tema 
de la proposta que es va dir de fer-ho mentre no hi hagués l’esmentada ordenança. 
-En relació a la pantalla informativa de la plaça, li ha sobtat que es digués que no és de la Unió 
de Botiguers i avui que estaven mirant actes de plens, el mateix regidor diu que aquesta 
pantalla és de la Unió de Botiguers i al final ja no saben sota quin paràmetres es treballa.
- I ara vol fer un comentari i és que millori el percentatge de treballadors, que ho diuen els 
mitjans de comunicació, no vol pas dir que les necessitats socials estiguin cobertes, atès que hi 
ha treballadors pobres que encara han d’anar a Cáritas, o sigui, que no es baixa la guàrdia pel 
que fa a serveis socials.   
-Com està el tema de l’espai Quim Carbó ? Ja fa temps que s’havia de començar i estaria bé 
tirar-ho endavant. 
-S’alegren que al final es vegi que els pals de les voreres és un problema i que es posi fil a 
l’agulla. 

El Sr. Ramon Soler en relació al Festival’Era, la voluntat era que no s’instrumentalitzaria com 
una subvenció i sí com a publicitat.
És un error material que sigui al Pressupost i el que es farà serà suplementar la partida de 
Comunicació, que en definitiva és on havia d’haver anat i formarà part del pack de publicitat, 
però no per donar 4.000 euros. 
En relació a la pantalla de la plaça, diu que no va ser que la Unió de Botiguers la demanés, 
sinó que era una proposta electoral del seu grup.
El que sí varen demanar és que es fessin accions de promoció comercial, però no es varen 
definir en el moment de la proposta del procés participatiu, encara que posteriorment quan es 
varen fer reunions de treball, inicialment tenien un projecte per posar jardineres, semblant al 
que s’havia fet al nucli antic i al final es va acabar subvencionant amb 5.000 euros la posada en 
marxa de la targeta comerç, a petició explícita d’ells.
La pantalla era una informació de més on s’hi podia posar informació de campanyes comercials 
o de fires per cridant l’atenció de la gent.
Si es va entendre que va ser una petició de la Unió de Botiguers, no, no ho va ser, va ser una 
proposta de l’equip de govern.
És una obvietat que a la pantalla de la plaça hi ha informació de comerç, d’activitats que es fan 
al Casino o d’altres activitats de l’agenda municipal. 
-En relació a l’atur, ja ho ha dit abans, pràcticament més de la meitat dels aturats tenen una 
formació baixa. 
Mentre hi hagi un aturat té sentit que hi hagi la borsa de treball a Llagostera i el seu somni seria 
que no hi hagués d’haver-hi regidor de Promoció Econòmica.
És evident que els números indiquen que hi ha un canvi de tendència, que no vol dir que 
s’hagin solucionat les dificultats socioeconòmiques de la gent.
Que ha volgut aprofitar el final de l’any per fer un recull de les xifres d’ocupació a Llagostera i 
aprofita per agrair la feina dels tècnics de l’àrea de Promoció Econòmica i Turística.
El Treball als Barris, que és un projecte del SOC ha donat un insertor laboral per la borsa de 
treball un any més i ja se’n porten tres.
La feina que s’està fent és important i és evident que té retorn i el SOC ho valora, motiu pel 
qual va renovant aquests serveis i pot assegurar que no és així a tots els municipis.

El Sr. Xavier Vilella en relació a l’ordenança de les plaques, els motius són els mateixos que ja 
va explicar al Ple passat.
El que sí va fer, que va lligat amb les prioritats, és preguntar quants casos hi ha de gent que 
hagin entrat petició a l’Ajuntament i la resposta va ser zero. 
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El Sr. alcalde afegeix que passat festes tindrà una reunió amb l’arquitecte i l’enginyer 
municipal per mirar tot el que hi ha endarrerit i marcar prioritats. 
Pel que fa referència a l’espai Quim Carbó, l’expedient per donar nom a un espai del Pavelló 
segueix el seu curs. 
Sobre el pals a les voreres, diu que a la primera legislatura ja es varen treure els pals de ferro 
del mig del passeig Pompeu Fabra.
També s’han anat adaptant i rebaixant voreres per connectar els trams de l’avinguda del 
Gironès, que tots tenien la vorera alta i s’han tret els pals i desmuntant les línies.
Hi havia un conveni amb Fecsa-Endesa que un tant per cent de la facturació es destinava a fer 
aquesta treballs, però al fer el conveni amb el Consell Comarcal amb l’empresa  Aura que són 
els que cobren el consum, Fecsa-Endesa ha baixat una mica la guàrdia, però s’està atents amb 
aquest tema. 
Per acabar, i encara que els moments són els que són, moments molt convulsos a nivell polític, 
vol felicitar el Nadal a les famílies i el poble que els està escoltant els hi desitja també molt 
bones festes en nom propi i de l’Ajuntament.     

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