ACTA Nº 1/99 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 27 DE GENER DE 1999.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-set de gener de mil noucents noranta-nou es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar
sessió ordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i
amb l’assistència dels Regidors Srs. Jordi Bayé Sureda, Narcís Llinàs Gavilán,
Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Joan Pareta Fausellas, Lluís Ayach
Costa, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo García, Antoni
Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Excusa la seva assistència el Sr. Fermíi
Santamaríia Molero.. Actua com a Secretari el Sr. Manuel Ibarz Casadevall.
La Presidenta declara oberta la sessió.
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 16 I 30-121998.
Modificacions a l’acta de la sessió plenària de 16-12-98:
L’Alcaldessa proposa que en la seva intervenció a propòsit del debat del punt 4t. de
l’ordre del dia s’afegeixi l’expressió “entre elles l’alarma” a continuació “d’algunes
partides destinades a l’IES” i, en la seva segona intervenció en el punt 7è. que
s’afegeixi “que han de fer preceptivament, la qual cosa representa per a
l’Ajuntament adquirir zones d’equipament i sòl industrial” a continuació de “com
ara les cessions”.
En el punt 4t. el senyor Navarro demana que, a continuació de la seva darrera
intervenció s’afegeixi “perquè assumeixi aquelles despeses que li pertoquen i així
poder destinar resursos a altres millores”.
En el punt 7è. el senyor Postigo proposa l’addició a continuació de la seva primera
intervenció de l’expressió “entre la superfície sol·licitada i la concedida
inicialment” a continuació de l’expressió “hi ha una discrepància” i suprimir “en
les superfícies”.
En el punt 11è. el senyor Postigo proposa que en la seva única intervenció en el
debat es substitueixi l’expressió “es va ocultar informació” per “es va mentir a
l’hora de justificar l’estudi de detall”.
En la seva intervenció en el debat del punt 12è. el senyor Postigo expressa el seu
parer que en la proposta de designació del senyor Antoni Navarro com a membre
de la Comissió Especial de Comptes en un torn de precs i preguntes s’ha aplicat un
criteri molt restrictiu, atès que seguint el mateix principi s’hauria de procedir a
l’anul·lació d’un acord d’un Ple anterior que també va ser adoptat en l’apartat de
precs i preguntes.
Amb la introducció de les modificacions proposades, l’acta resulta aprovada per
unanimitat.
Modificacions a l’acta de la sessió plenària de 30-12-98.

L’Alcaldessa proposa les següents: en la intervenció que va fer per tancar el debat
del 1r. punt de l’ordre del dia proposa l’addició de la paraula “econòmica” a
continuació de l’expressió “foment de l’activitat” i al final del paràgraf afegir “i
tant si les naus les ocupen per compra o per lloguer”.
En el punt 2n. i a continuació de l’expressió “donar nom a la plaça” proposa afegir
“de davant del pavelló” i al final del mateix paràgraf l’expressió “i que l’equip ha
considerat especialment adient per reconèixer l’apreci del senyor Casas per
l’esport”.
En la tercera intervenció del punt 5è. proposa addicionar al final del paràgraf “i
creu que la senyora Pla s’ha fixat només en el nombre d’animals sense tenir present
que 1.500 porcs d’engreix equivalen a 250 truges”. En la darrera intervenció
proposa addicionar “i que afavoreix la regularització de les granges existents”.
En la primera pregunta formulada pel senyor Postigo, l’Alcaldessa proposa que a
continuació de “pregunta” s’addicioni “per la subvenció de 500.000 pessetes
donada a l’APA de l’IES”. I en la seva resposta cal afegir-hi l’expressió “i per
l’equip directiu del centre i que seran destinades a”, a continuació de “les
necessitats expressades per l’APA”.
En la pregunta següent, relativa a l’exposició i venda de joies a la Llar d’Avis,
proposa addicionar a continuació de “la notícia al diari” l’expressió “també es va
molestar, per la qual cosa va parlar amb el Director”, suprimint “hi va parlar”. En
la darrera intervenció proposa addicionar “i va afegir que el Ple és un lloc públic i
que ella no controla la premsa ni els seus titulars, i afirma que els avis llegeixen la
premsa, tenen el seu propi criteri, que és independent d’allò que pensa l’equip de
govern i no té absolutament res a veure amb la titularitat municipal de la llar”.
A la pregunta formulada pel senyor Postigo en relació al procediment per deixar el
material de propietat municipal a les entitats, cal afegir la resposta donada per
l’Alcaldessa en els termes següents: “L’Alcaldessa respon que aquest any es farà de
la manera prevista com a prova i, si les entitats responen i no es perd material, està
convençuda que no caldrà que cap entitat hagi de pagar”.
La senyora Pla considera que l’acta omet la pregunta següent que va formular: “La
senyora Pla pregunta qui va prohibir l’exposició de joies a la Llar d’Avis” i la
resposta: “L’Alcaldessa respon que va ser ella”.
El senyor Noguera, en el mateix punt a què s’acaba de referir la senyora Pla,
proposa l’addició de l’expressió “que se sent avergonyit que s’utilitzi” suprimint
“la seva opinió que s’utilitza”.
El senyor Postigo planteja com a qüestió d’ordre la possible nul·litat dels acords
relatius a l’aprovació de les Ordenances, atès que hi ha una discrepància entre la
proposta presentada al Ple i l’acord reflectit a l’acta pel que fa a les de Foment, la
qual cosa representa actuar en sentit contrari al criteri utilitzat en el nomenament de
membre de la Comissió Especial de Comptes del seu grup municipal. Insisteix que
l’aprovació de les ordenances de foment de l’activitat econòmica no formava part
de l’ordre del dia, l’expedient corresponent no va ser posat a disposició dels
regidors i no hi havia proposta d’acord que hi fes referència. Això no afectaria
l’ordenança de foment de la rehabilitació d’edificis, que s’ha d’entendre aprovada
implícitament, atès que durant el període d’exposició pública no va ser objecte de
cap al·legació.

Pel que fa referència a l’acta, proposa que en la seva intervenció en el punt 3r. de
l’ordre del dia s’addicioni l’expressió “del poble” a continuació de “necessitats”.
En la seva intervenció en el punt 4t. proposa addicionar l’expressió “de forma
directa” a continuació de “no han pogut seguir”
El senyor Navarro intervé per manifestar que al final de la seva intervenció en la
pregunta relativa a la participació de l’Ajuntament en la Comissió Intercultural
creada per l’IES no va dir exactament el que diu l’acta, sinó que va formular el
prec que fos convocat el Consell Escolar Municipal.
Amb les modificacions proposades pels portaveus dels diferents grups municipals,
l’acta és aprovada per unanimitat.
2n.- ACCEPTAR L’AJUDA ECONÒMICA CONCEDIDA PEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT A LA LLAR D’INFANTS “EL NIU”.Atès que per Resolució del Departament d’Ensenyament de 7 de desembre de
1998, per la qual s’atorguen subvencions a corporacions locals titulars d’escoles
d’educació infantil, s’ha atorgat a l’Ajuntament de Llagostera una subvenció de
2.680.484—PTA per a la Llar d’Infants El Niu,
El Ple, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:
Primer.- Acceptar l’ajuda econòmica concedida per Resolució del Departament
d’Ensenyament de 7 de desembre de 1998, per la qual s’atorguen subvencions a
corporacions locals titulars d’escoles d’educació infantil, per un import de
2.680.484—PTA per a la Llar d’Infants El Niu.
La senyora Yolanda Nohé presenta la proposta en nom de l’equip de govern i
explica que el tràmit d’acceptació de l’ajut és un dels requisits exigits pel
Departament d’Ensenyament per poder-lo percebre.
En torn de portaveus la senyora Montserrat Pla, en nom del grup municipal del
PSC, manifesta que la quantitat assignada enguany és inferior a la de l’any passat i
que caldria queixar-se.
L’Alcaldessa intervé per explicar succintament els criteris emprats pel Departament
d’Ensenyament per determinar l’import de les subvencions, en funció, entre
d’altres, del nombre d’aules i de la ràtio d’alumnes per aula.
El senyor Antoni Navarro, en nom del grup municipal d’IC-EV, manifesta que a
parer seu la quantitat assignada és diferent de la d’altres centres.
L’Alcaldessa intervé per recordar que allò que s’està debatent és l’acceptació o no
de l’ajut, i no els criteris del Departament d’Ensenyament per atorgar-lo.
El senyor Postigo s’incorpora al debat per dir que, segons consta a l’expedient, el
Departament d’Ensenyament, en el mateix escrit en el qual demana l’acceptació de
l’ajut pel Ple, també demana la justificació de l’estat d’ingressos i despeses, que va
demanar i no se li va exhibir, manifestant a més que si la Generalitat concedeix
l’ajut és perquè toca.
L’Alcaldesa intervé novament per dir que acceptar l’ajut no vol dir que es consideri
suficient ni que s’estigui d’acord amb els criteris emprats per concedir-lo.
Torna a intervenir el senyor Postigo per demanar que el Ple acordi manifestar al
Departament d’Ensenyament que l’Ajuntament considera que l’ajut és insuficient.

L’Alcaldessa reprèn la paraula per manifestar que no té cap inconvenient que
s’adopti un acord en aquest sentit, atès que té constància que totes les llars d’infants
són deficitàries i seria bo que els ajuts fossin suficients.
Arribat aquest punt el debat es sotmet a votació l’acceptació de la proposta amb
l’addició d’un nou punt amb el següent redactat:
Segon.- Manifestar al Departament d’Ensenyament que, tenint en compte que les
despeses que suposa el manteniment de la Llar d’infants són molt superiors a
l’import de l’ajut concedit, es demana que s’incrementi en la quantitat suficient per
cobrir el dèficit.
La proposta, amb l’addició indicada, és aprovada per unanimitat.
3r.- ACCEPTAR LA DONACIÓ DE DIFERENTS DOCUMENTS A
L’ARXIU MUNICIPAL.Atesa la sol·licitud de diversos ciutadans de fer donació o cessió de diferents
documents a l’Arxiu Municipal,
I vistos els informes emesos al respecte per l’arxivera municipal,
El Ple, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:
Primer.- Acceptar la donació de diferents documents a l’Arxiu Municipal feta per
Teresa Casadevall Colomer, Montserrat Pla Font, Impremta Nonell, Emília
Mascort Espinet, Rosa Masnou, Teresa Rosa Testart, Pere Esteva Llinàs,
Productos del Corcho Aglomerado, Josep Vall-llosera Demiquels i Carmen
Fernández Vendrell.
Segon.- Acceptar la incorporació de documentació al Fons Casino Llagosterenc
expressada pel seu president SR. JULI SCHMID amb les mateixes condicions que
la resta del Fons d’aquesta entitat dipositat a l’Arxiu.
Tercer.- Incorporar aquesta documentació a l’Arxiu Municipal.
Quart.- Signar el corresponent conveni de donació i cessió de drets amb el Sr.
Josep Vall-llosera Demiquels, necessari atesa l’especificitat de la documentació
donada.
Cinquè.- Expressar la satisfacció i l’agraïment del Ple de l’Ajuntament per la
confiança demostrada en donar aquests documents a l’Arxiu Municipal, que
contribuiran a conèixer millor la història de Llagostera.
La proposta es sotmesa a votació sense debat, resultant aprovada per unanimitat.
4t.- APROVAR EL BAREM DE MÈRITS QUE REGIRAN LA
CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE SECRETARI-INTERVENTOR.De conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1732/94, de 29 de juliol, sobre
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter estatal, l’Ordre del Ministeri per a les Administracions
Públiques de 10 d’agost de 1995 i l’Ordre de 8 de setembre de 1994, el
procediment a seguir és el concurs ordinari. El concurs serà convocat per Decret de
l’Alcaldia i el Ple de l’Ajuntament aprovarà les bases específiques.
Atès que es troben vacants les places de Secretaria i Intervenció d’aquesta
Corporació, procedeix aprovar els barems específics de la convocatòria.
El Ple, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar el barem de mèrits específics que regiran la convocatòria
del concurs per cobrir les places de Secretari i Interventor vacants a la
Corporació.
Entitat:
AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
Lloc:
SECRETARIA
Grup:
A
Complement de destí:
20
Complement específic:
-Mèrits específics:
sí
Entrevista:
sí
Nivell català:
C
Puntuació mínima exigida:
5,50 punts
Mèrits autonòmics.- S’estarà a allò que disposa el Decret 74/1998, de 3 de març,
de modificació del Decret 234/1994.
Mèrits específics
1.- Coneixement de la llengua catalana
Nivell D
2,50 punts
2.- Per haver participat en cursos de perfeccionament o altres realitzats a l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya sobre legislació catalana, excepte en matèria
urbanística, de més de 60 hores lectives 0,25 punts per curs, amb un màxim de 2
punts.
3.- Per haver realitzat cursos o màsters en gestió urbanística d’un mínim de 100
hores, 1 punt.
4.- Experiència : per serveis desenvolupats en funcions de SecretariaIntervenció, categoria d’entrada, 0,3 punts per any, amb un màxim de 2 punts.
Els mèrits s’hauran d’acreditar mitjançant certificacions.
Tribunal qualificador
President: l’Alcalde de la Corporació o persona en qui delegui.
Vocals:
Un representant del Departament de Governació, designat per la Generalitat de
Catalunya, i suplent.
Un funcionari amb habilitació de caràcter nacional d’igual o superior categoria a
la del lloc que es convoca, designat per l’Alcaldessa de la Corporació, i un
suplent.
El regidor de personal de l’Ajuntament i un suplent.
Secretari: el de la Corporació i el seu suplent.
Entitat:
AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
Lloc:
INTERVENCIÓ
Grup:
A
Complement de destí:
20
Complement específic:
-Mèrits específics:
sí
Entrevista:
sí
Nivell català:
C
Puntuació mínima exigida:
5,50 punts
Mèrits autonòmics.- S’estarà a allò que disposa el Decret 74/1998, de 3 de març, de
modificació del Decret 234/1994.
Mèrits específics
1.- Coneixement de la llengua catalana
Nivell D

2,50 punts

2.- Per haver participat en cursos de perfeccionament o altres realitzats a l’Escola
d’Administració Pública relacionats amb la nova comptabilitat local, de més de 60
hores lectives 0,25 punts per curs, amb un màxim de 2 punts.
3.- Per haver realitzat cursos o màsters en l’Administració Pública d’un mínim de
100 hores, 1 punt.
4.- Experiència : per serveis desenvolupats en funcions d’Interventor,
categoria d’entrada, en municipis de pressupost superior a 800 milions de
pessetes, 0,3 punts per any, amb un màxim de 2 punts.
Els mèrits s’hauran d’acreditar mitjançant certificacions.
Tribunal qualificador
President: l’Alcalde de la Corporació o persona en qui delegui.
Vocals:
Un representant del Departament de Governació, designat per la Generalitat de
Catalunya, i suplent.
Un funcionari amb habilitació de caràcter nacional d’igual o superior categoria
a la del lloc que es convoca, designat per l’Alcalde de la Corporació, i un suplent.
El regidor de personal de l’Ajuntament i un suplent.
Secretari: el de la Corporació i el seu suplent.
L’Alcaldessa explica la proposta i el barem de mèrits que conté, atès que les places
de Secretari i d’Interventor han de ser ocupades per funcionaris de carrera
pertanyents a cossos d’habilitació nacional i, en estar vacants les de la Corporació,
cal que siguin incloses en el concurs anual preceptiu.
El senyor Postigo intervé en nom d’IC-EV per manifestar que a parer seu el nivell
de coneixement de la llengua catalana hauria de puntuar menys que els
coneixements d’urbanisme.
El senyor Jordi Noguera, en nom d’ERC, manifesta que considera molt important
el coneixement de la llengua.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
5è.- PERMUTAR UNA PARCEL·LA DEL SECTOR FONOLLERONS, DE
PROPIETAT MUNICIPAL, PER LA FINCA DEL CARRER OLIVARETA
Nº 44, PROPIETAT DELS SRS. CARLES SERRAT I MARGARITA TUR.Vist l’expedient de permuta de la parcel·la classificada com a bé patrimonial, de
propietat municipal, situada al sector Fonollerons, per la finca situada al c/
Olivareta núm. 44, propietat dels consorts Carles Serrat Fàbrega i Margarita Tur
Darder.
Vistos els informes de Secretaria i Serveis Tècnics Municipals.
Atès que el Departament de Governació, a qui es va sol·licitar l’informe previst a
l’article 47.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals, va contestar, en data
29.10.98 (registre d’entrades nº 2422, de 6.11.98), sol·licitant una memòria de
l’alcaldia justificativa de l’oportunitat i conveniència de la permuta, memòria que li
fou enviada en data 11.11.98 (registre de sortides nº 2542).
Vist l’informe de la Direcció General d’Administració Local, de 14 de desembre de
1998, en sentit favorable a la permuta, que ha estat rebut en data 18.1.99 (registre
d’entrades nº 84)
I d’acord amb l’article 47 del Reglament del patrimoni dels ens locals i la resta de
normativa concordant.
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:

Primer.- Permutar la parcel·la de propietat municipal, classificada com a bé
patrimonial, ubicada al sector Fonollerons, per la finca urbana situada al c/
Olivareta, núm. 44, propietat de Carles Serrat Fàbrega i Margarita Tur Darder, amb
una diferència de valors a favor d’aquest Ajuntament de 1.855.939,-PTA, donat
que els serveis tècnics municipals han valorat la finca municipal en 3.054.000,PTA i la particular en 1.198.061,- PTA.
Als efectes de constància i per la formalització de la permuta d’aquestes finques en
escriptura pública, es dóna per íntegrament reproduïda la descripció física i jurídica
que consta a l’informe de Secretaria-Intervenció que hi ha a l’expedient, amb el
benentès que els costos d’urbanització de la finca municipal derivats del sector
Fonollerons seran a càrrec dels senyors Serrat-Tur, en atenció a què no han estat
inclosos en la valoració del bé.
Segon.- Practicar les anotacions pertinents a l’inventari de béns municipal i al
Registre de la Propietat.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i comunicar-los que en el termini
d’un mes a comptar de la seva notificació hauran de fer l’ingrés de l’import de
1.855.939,-PTA, aprovat com a compensació econòmica, a la tresoreria municipal.
Aquest ingrés serà requisit necessari per a l’atorgament de la corresponent
escriptura pública.
Totes les despeses i impostos derivats d’aquesta permuta seran íntegrament a càrrec
dels senyors Serrat-Tur.
Quart.- Facultar l’alcaldia, o regidor en qui delegui, per a l’adopció de tots els
actes necessaris per a l’execució d’aquests acords, i molt especialment per a
l’atorgament de l’escriptura pública.
El senyor Narcís Llinàs, en nom de l’equip de govern, presenta la proposta i explica
que cal inserir-la en el projecte de recuperació de la muralla que envolta el casc
antic de Llagostera i en el compromís assumit per l’Ajuntament en fer-se l’enderroc
de l’edificació preexistent, que ara es tracta de complir.
La senyora Montserrat Pla, en nom del PSC, pregunta si encara queda alguna casa
adossada a la muralla i manifesta que, atès que els propietaris de la casa
enderrocada havien manifestat interès a adquirir la finca on hi ha el magatzem de la
brigada, la proposta que ara es formula li sembla representativa de la manca de
previsió de l’equip de govern.
El senyor Postigo, en el torn d’IC-EV, pregunta per què s’ha descartat la compra
amb diners en lloc de la permuta que es proposa.
El senyor Llinàs intervé per respondre a les preguntes formulades pel PSC i IC-EV
i explica que, després de diverses negociacions, els propietaris van optar per
adquirir la parcel·la que es proposa permutar amb la finalitat d’edificar una casa per
el seu fill.
El senyor Postigo reprèn la seva intervenció per manifestar el seu parer que el
sistema de permuta hauria de reservar-se per a casos excepcionals i optar sempre
pel sistema de subhasta atès que ofereix la possibilitat d’obtenir les condicions més
avantatjoses per a l’Ajuntament, coincidint amb la senyora Pla en allò que fa
referència al local de la brigada.
L’Alcaldessa intervé per explicar que la decisió de dotar d’una nova seu el
magatzem de la brigada no s’acaba amb la disponibilitat d’un terreny, sinó que cal
tenir en compte que l’edificació d’una nau adient comporta la inversió d’una

quantitat d’entre 10 i 15 milions de pessetes i, en aquests moments, l’equip de
govern valora altres prioritats.

El senyor Noguera, en nom d’ERC, coincideix amb el PSC i IC-EV que és millor
el sistema d’alienació mitjançant subhasta i que votarà en contra de la proposta per
constituir un exemple de la mala gestió.
Sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable de CiU
(8 vots), l’abstenció del PSC (2 vots) i IC-EV (2 vots) i el vot en contra d’ERC (1
vot).
En produir-se uns comentaris crítics del senyor Noguera sobre la intervenció dels
serveis tècnics de la Corporació en el procediment, una vegada feta la votació,
l’Alcaldessa intervé per defensar globalment la tasca duta a terme pels tècnics
municipals, admetent que es puguin equivocar, però manifestant el seu
convenciment que compleixen les seves obligacions correctament.
6è.- APROVACIÓ DE LES QUOTES DEFINITIVES D’URBANITZACIÓ
DE LA 2ª FASE DEL POLÍGON II DE LA ZONA INDUSTRIAL.Atès que han finalitzat les obres d’urbanització de la 2ª fase del Polígon II de la
Zona Industrial,
Vist l’informe tècnic i econòmic de l’arquitecte municipal i el quadre de quotes
definitives,
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Aprovar les quotes definitives d’urbanització de la 2ª fase del Polígon II
de la zona industrial, segons el quadre que figura a l’expedient, i que corresponen a
les obres de “moviment de terres, voreres, aigua, telèfon i enllumenat”, variant línia
25 kW, xarxa baixa tensió i part proporcional dels honoraris de la direcció
facultativa de les obres.
Segon.- Requerir als propietaris afectats que en el termini d’un mes a comptar de la
notificació d’aquest acord facin efectives les quantitats que respectivament
s’assenyalen a la columna “TOTAL A PAGAR” (pàgina 5) del quadre aprovat.
Transcorregut aquest termini, s’incoarà el procediment de cobrança executiva amb
els recàrrecs d’apressament, interessos i costes corresponents.
Tercer.- Notificar-ho als propietaris afectats indicant-los el detall de la seva quota
respectiva.
En nom de l’equip de govern, el senyor Jordi Bayé explica la proposta, recorda la
urbanització del Polígon per fases que, finalment, han tingut un cost
d’aproximadament 51 milions de pessetes, la qual cosa suposa una desviació sobre
la quantitat prevista inicialment que no arriba al 2 %, cosa que considera
perfectament justificable.
La senyora Montserrat Pla, en nom del PSC, pregunta si el sanejament serà la
propera fase.
El senyor Bayé li respon que la propera fase serà l’arranjament de les zones verdes
i que la inclusió del sanejament dependrà del projecte definitiu que està en fase de
redacció.
El senyor Postigo, en nom d’IC-EV, manifesta que en no poder seguir els temes
directament és una font de sorpreses contínues, com ara que el Polígon II de la zona
industrial no tingui connexió a la xarxa general de sanejament o que encara estiguin
pendents de solució alguns temes com ara que la jardineria no figuri inclosa en la 3ª
fase.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot
favorable de CiU (8 vots), l’abstenció del PSC (2 vots) i d’IC-EV (2 vots) i el vot
en blanc (sic) d’ERC (1 vot).

7è.- APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS I BASES D’ACTUACIÓ DE
LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR GANIX.Es retira de l’ordre del dia.
8è.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ESTACIÓ DE BOMBEIG
DE L’AMPLIACIÓ DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL VEÏNAT
DE MATA.Vist el projecte d’estació de bombeig de l’ampliació del col·lector de sanejament
del Veïnat de Mata, redactat per l’enginyer del Consell Comarcal del Gironès, Jordi
Güell Camps, amb un pressupost total d’execució per contracta de 3.992.265 PTA.
Vistos els informes dels serveis tècnics i la secretaria municipals.
D’acord amb l’article 37 del Decret 175/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària d’estació de bombeig de
l’ampliació del col·lector de sanejament del Veïnat de Mata, amb un pressupost
total d’execució per contracta de 3.992.265 PTA.
Segon.- Exposar-lo al públic durant 30 dies, mitjançant anuncis que s’inseriran en
el B.O.P. i tauler d’edictes de la corporació, perquè tothom que hi estigui interessat
pugui examinar-lo i presentar-hi al·legacions.
El senyor Narcís Llinàs presenta la proposta en nom de l’equip de govern i explica
les raons que han portat a redactar el projecte d’estació de bombeig en sorgir
problemes tècnicament insolubles per salvar els desnivells del terreny durant la
construcció del col·lector.
El senyor Fabrellas, en nom del PSC, pregunta per què els tècnics no van preveure
que al col·lector també hi anirien abocades les aigües pluvials.
El senyor Llinàs respon que tota la instal·lació ha esta calculada a partir del
diàmetre dels tubs i de la potència de les bombes.
Reprèn la seva intervenció el senyor Fabrellas per aconsellar al tècnic que ha fet el
projecte que es compri un nivell, atès que amb la seva imprevisió ha provocat un
encariment del projecte.
L’Alcaldessa intervé per dir que ha demanat al Consell Comarcal que el projecte
vagi al seu càrrec.
La senyora Pla s’afegeix al debat per manifestar que ara caldrà modificar la
participació dels interessats degut a l’encariment de l’obra.
El senyor Postigo, en nom d’IC-EV, manifesta que creu que és bo que des del
Consell Comarcal es facin càrrec del projecte.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot
favorable de CiU (8 vots), l’abstenció del PSC (2 vots) i d’IC-EV (2 vots) i el vot
en blanc (sic) d’ERC (1 vot).
9è.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE
AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.-

DE

REFORMA

I

Vist el projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació del cementiri municipal,
promogut per l’Ajuntament i redactat per l’arquitecte Francesc Ragolta Bagué, amb
un pressupost d’execució per contracta de 36.033.712.- PTA.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal.

I d’acord amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
El Ple, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació
del cementiri municipal, promogut per l’Ajuntament i redactat per l’arquitecte
Francesc Ragolta Bagué, amb un pressupost d’execució per contracta de
36.033.712.- PTA..
Segon.- Exposar-lo al públic durant trenta dies, mitjançant anuncis que s’inseriran
al BOP i tauler d’edictes de la corporació, als efectes d’examen i presentació
d’al·legacions.
En nom de l’equip de govern presenta la proposta el senyor Lluís Ayach, qui dona
compte que la capacitat del cementiri actual s’està exhaurint, raó per la qual
comença a ser urgent preveure’n l’ampliació. El projecte que presenta preveu 3
actuacions: la modificació de la porta d’entrada per millorar l’accés al recinte; una
zona central al voltant de la capella per connectar el recinte actual amb l’ampliació
prevista; i la construcció de 192 nínxols nous en dos blocs separats per un eix
central i els corresponents accessos laterals.
La senyora Montserrat Pla, en nom del PSC, expressa el seu acord amb el projecte,
si bé considera que en lloc de presentar-lo per fases creu que hagués estat molt
millor presentar tot el projecte en un conjunt i executar-lo per fases.
El senyor Ayach respon que el projecte cobreix les necessitats de Llagostera per al
proper segle.
El senyor Postigo, en nom d’IC-EV, coincideix amb la idea expressada pel PSC en
el sentit de creure que fora millor preveure un projecte global i no per fases, i
manifesta el seu dubte sobre si, a més, s’ha previst l’ordenació de l’entorn.
El senyor Ayach explica que el projecte contempla la construcció d’un passeig
arbrat i 20 places d’aparcament.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
10è.-ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA RECUPERACIONS MARCEL
NAVARRO I FILLS, S.L. DEL SERVEI DE DEIXALLERIA MUNICIPAL.Vist l'expedient instruït per a la contractació del servei de deixalleria municipal.
Vistes les ofertes presentades i els informes que obren a l'expedient.
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Adjudicar a l'empresa RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I
FILLS, S.L., amb domicili al Veïnat Bruguera núm. 23 de Llagostera, el servei de
deixalleria municipal, per un import anual de 4.537.813,- PTA de quantitat fixa
+ escala variable, d’acord amb la tarifa establerta en l’oferta presentada, per ser
l’oferta més avantatjosa.
Segon.- Condicionar l’efectivitat de l’adjudicació a l’aprovació de la partida
pressupostària corresponent a la despesa.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia-Presidència per a quantes actuacions siguin
necessàries per a l'execució del present acord.

En nom de l’equip de govern presenta la proposta el senyor Lluís Ayach i explica
que en el termini de presentació d’ofertes han concorregut dues empreses, una de
les quals ha presentat dues ofertes. Una vegada analitzades i feta la comparació
entre elles, tenint en compte tant les despeses fixes com les variables, les
diferències donen com a resultat que la millor és la presentada per Recuperacions

Marcel Navarro i Fills S. L., tant respecte de l’oferta a tant alçat com respecte de la
variable presentada per l’altra empresa concursant.
La senyora Montserrat Pla, en nom del PSC, pregunta si la recollida domiciliària a
la gent gran està inclosa en l’oferta o si reduirà l’horari d’obertura al públic. També
pregunta si l’horari previst serà negociable, ja que opina que segons l’època de
l’any s’hauria d’allargar al vespre encara que això suposés obrir més tard al matí,
El senyor Noguera, en nom d’ERC, pregunta si Recuperacions Marcel Navarro i
Fills S. L. està capacitada o reconeguda a nivell europeu o de la Generalitat per
operar.
L’Alcaldessa intervé per aclarir que, segons les dades que té, Recuperacions
Marcel Navarro i Fills S. L. té el títol de gestor de residus, encara que ignora quin
règim de revisions té establertes la Generalitat.
En el torn d’IC-EV, pren la paraula el senyor Postigo per fer una llarga intervenció
durant la qual, després de recordar les mancances del plec de clàusules que ja va
denunciar en el moment de la seva aprovació, va fer un seguit de consideracions
sobre la irregularitat de la seva publicació al BOP i sobre la manera de valorar les
ofertes presentades, acabant coincidint en el fet que, d’acord amb el seu criteri de
valoració, també considera que l’oferta presentada per Recuperacions Marcel
Navarro i Fills S. L. és la més favorable, encara que manifestant els seus dubtes
sobre quin hagués estat el resultat de la licitació si les bases de la convocatòria
haguessin estat més concretes.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb el vot
favorable de CiU (8 vots) i l’abstenció del PSC (2 vots), IC-EV (2 vots) i ERC (1
vot).
11è.-MOCIÓ DE CiU PER DONAR SUPORT A LA CREACIÓ DE LES
SELECCIONS ESPORTIVES CATALANES.Es llegeix la següent Moció:
“MOCIÓ SOBRE EL RECONEIXEMENT INTERNACIONAL DE LES
SELECCIONS ESPORTIVES CATALANES.Atès que la societat catalana està mostrant la seva voluntat de ser representada
internacionalment en el món de l’esport per les respectives seleccions nacionals
pròpies, cosa avalada jurídicament per l’anomenat “Informe Dupont”;
Atès que la participació de seleccions o els equips de les federacions esportives
catalanes en competicions internacionals de caire oficial és una activitat
perfectament lícita, ja que són associacions constituïdes d’acord amb el dret privat i
basades en l’exercici del dret fonamental d’associació;
Atès que aquesta participació s’ha mantingut viva, en major o menor grau en totes
les èpoques, malgrat les dificultat i els entrebancs de tot ordre sorgits, i que
darrerament s’ha reprès el debat sobre la participació de les diverses seleccions
esportives catalanes en competicions internacionals, inclosa la possibilitat que en
un futur el Comitè Olímpic Català pugui formar part del Comitè Olímpic
Internacional (COI), tal com succeeix en altres nacions sense estat d’arreu del món;

Atès que ens trobem en terreny del dret privat i que existeixen diversos precedents
de seleccions nacionals de nacions sense estat disputant competicions
internacionals, com les seleccions escocesa, gal·lesa o anglesa a Gran Bretanya o la
de les Illes Feroe a Dinamarca;
Recollint aquesta realitat i convençuts que cal entre tots els àmbits públics i privats
implicats (institucions, partits polítics i mitjans de comunicació d’una banda i

esportistes, clubs, federacions esportives i altres entitats per una altra) es generi
més conscienciació, treballant conjuntament des de tots els àmbits possibles i
implicant el màxim nombre de gent per tal que l’opinió pública entengui com un
fet perfectament normal i natural, i al mateix temps legal i jurídicament possible,
que la representació esportiva de Catalunya, mitjançant les seleccions esportives de
les federacions esportives catalanes, pugui continuar competint o actuant sense cap
limitació en els àmbits internacionals, d’acord amb les normes de les federacions
dels diferents òrgans internacionals,
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- Dirigir-se a tots els grups polítics representats al Parlament de Catalunya,
per instar-los a adoptar les actuacions o les disposicions que estimin més adients a
fi de crear el marc ideal perquè les federacions esportives catalanes puguin disposar
del suport i de les facilitats necessàries, a fi que les seves seleccions esportives
actuïn i competeixin en tots els àmbits
internacionals en representació de l’esport català i que en el seu dia pugui arribar-se
al reconeixement per part del COI del Comitè Olímpic de Catalunya.
Segon.- Dirigir-se al Govern de la Generalitat de Catalunya a fi que faci totes les
gestions oportunes a tots els nivells, estatal i internacional, per facilitar aquesta
projecció de l’esport català i que alhora suposarà una projecció internacional de
Catalunya, així com que pugui facilitar els fons necessaris per tirar endavant aquest
projecte, i que doni el suport tècnic que calgui a fi que pugui esdevenir viable la
consolidació de la vinculació internacional de les federacions esportives catalanes.
Tercer.- Adherir-se a la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, on s’hi
agrupen totes les entitats cíviques i polítiques, així com destacades figures de
l’esport català, per canalitzar les reivindicacions populars en aquest aspecte.
Quart.- Fer arribar aquesta moció a tots els grups polítics del Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’ACM i a la Plataforma pro
Seleccions Esportives Catalanes.-Llagostera, 22 de gener de 1999.-La portaveu de
CiU.-Sig.: Pilar Sancho Espigulé”.En nom del PSC intervé la senyor Montserrat Pla per recordar que alguns
esportistes d’èlit no estan d’acord amb la creació de seleccions esportives catalanes.
En nom d’ERC ho fa el senyor Noguera per expressar la seva sorpresa davant la
proposta presentada per CiU quan aquesta coalició en altres iniciatives i en altres
fòrums ha adoptat posicions ben diferents, com ara en front de l’autodeterminació.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat”.
12è.- PRECS I PREGUNTES.La senyora Pla pregunta si hi ha algun problema en la nova ordenació del trànsit
del carrer Migdia.
L’Alcaldessa respon que falta fer els treballs de pintura i creu que estarà llest en el
decurs de la propera setmana.
El senyor Postigo pregunta per l’estat de les obres de la línia d’alta tensió
d’ENHER.
L’Alcaldessa l’informa dels fets ocorreguts des de la presentació de la denúncia per
la via penal, de la incoació d’un expedient sancionador per la infracció urbanística
consistent en la realització de l’obra sense llicència, que els treballs
momentàniament estan aturats i de la voluntat de l’Ajuntament de seguir els tràmits

fins a obtenir la restauració dels terrenys afectats fins a l’enderroc de les obres
fetes, si s’escau.
El senyor Postigo en torn de rèplica manifesta que IC-EV hagués estat més
contundent i creu que l’Ajuntament té més mitjans per paralitzar les obres.
L’Alcaldessa duplica reiterant la seva intenció d’evitar l’ús de la força.
El senyor Postigo insisteix que cal actuar com els Mossos d’Esquadra, sense
contemplacions, amb els empleats d’ENHER.
El senyor Noguera pregunta si hi ha algun acord amb ENHER per treure el
transformador de la plaça del Castell.
L’Alcaldessa li respon que no, però que a principi de l’actual legislatura es va
estudiar el problema que finalment es va desestimar perquè el trasllat suposava un
cost de més de 30 milions a càrrec de l’Ajuntament.
La senyora Pla pregunta pels treballs de jardineria de les cases barates i com es farà
si el pressupost ja s’ha aprovat sense tenir en compte aquesta partida.
El senyor Ayach li respon explicant que no es tracta tant d’un projecte de jardineria
sinó de la realització d’un talús.
La senyora Pla replica que, en qualsevol cas, creu que no es podrà fer gaire res.
El senyor Postigo pregunta per les actuacions de l’Ajuntament en relació als
abocaments incontrolats.
El senyor Llinàs respon informant dels serveis que presta el Consell Comarcal amb
periodicitat mensual.
El senyor Postigo pregunta si, a més, l’Ajuntament s’ha acollit a les ajudes que
dóna el Consell Comarcal per netejar abocadors incontrolats.
El senyor Ayach li respon que s’ha desestimat demanar-les perquè el cost del
projecte que s’ha de presentar no compensa per un ajut de 100.000 pessetes.
El senyor Postigo pregunta què es fa en els casos d’abocament de runes.
L’Alcaldessa li respon que s’instrueixen expedients sancionadors, tot i que
reconeix que es tracta d’un procediment lent.
El senyor Noguera pregunta si hi ha municipis de fora de la comarca que aboquen a
Solius.
L’Alcaldessa l’informa que està en construcció la segona fase de l’abocador que,
una vegada entri en funcionament, estarà en condicions per admetre-les.
La senyora Pla pregunta per la situació de la casa que està al costat de la carretera
de Cassà i que està en situació ruïnosa.
El senyor Llinàs informa que l’edifici actual, efectivament, està en situació de ruïna
i s’ha d’enderrocar, però entre tant la propietària ha demanat permís per
reconstruir-

la en un altre lloc de la mateixa finca, estant pendent d’autorització de la Comissió
d’Urbanisme, atès que es tracta de sòl no urbanitzable.
La senyora Pla pregunta per les antigues casernes del carrer Barceloneta.
El senyor Llinàs informa que es va requerir els propietaris perquè enderroquessin
l’edifici.

L’Alcaldessa intervé per dir que se’ls tornarà a requerir.
El senyor Navarro comenta que s’ha convocat el Consell Escolar Municipal i li ha
sorprès que la convocatòria no prevegi la constitució formal de l’òrgan.
El senyor Pareta li respon que, malgrat no sigui un dels punts de l’ordre del dia, no
creu que sigui necessari, atès que el Consell existeix de fa temps.
El senyor Navarro manifesta que creu que s’ha de constituir formalment, tota
vegada que alguns dels seus membres s’incorporen de nou.
L’Alcaldessa intervé per fer l’observació que tal vegada caldrà nomenar nous
membres del Consell.
El senyor Navarro continua intervenint per dir que la normativa vigent exigeix que
el Consell elabori una memòria anual.
L’Alcaldessa respon que fins ara no s’ha fet mai.
El senyor Navarro diu que darrerament s’ha fet prou feina com perquè se
n’assabenti al Departament d’Ensenyament fent la memòria d’enguany.
El senyor Noguera expressa el prec que s’adoptin mesures perquè les parades del
mercat netegin la brutícia que deixen.
La senyora Gispert reconeix que malgrat estar-hi obligats no compleixen.
La senyora Pla pregunta per la part de la urbanització Fonollerons que falta per
acabar i per l’enllumenat públic d’aquell sector.
El senyor Llinàs respon que s’ha requerit el promotor perquè acabi la fase actual
per tal de poder recepcionar la urbanització.
El senyor Postigo, sobre aquest mateix tema, diu que ha rebut una queixa dels veïns
que diuen que l’Alcaldessa no els vol rebre.
L’Alcaldessa explica que no és així, sinó que va demanar que abans de parlar amb
ella primer parlessin amb els tècnics amb els quals estudiaria el tema i les seves
possibles solucions.
En relació al mateix tema el senyor Postigo diu que la qüestió que volien plantejar
és que podrien haver-se donat llicències per fer un vial sobre espais lliures o zones
verdes.
L’Alcaldessa discrepa que això sigui possible.
El senyor Llinàs aclareix que en el projecte hi ha un espai entre les edificacions i la
zona verda que es va preveure com a pas.
El senyor Noguera pregunta si a les urbanitzacions Selva Brava i Font Bona hi ha
instal·lats comptadors de llum, ja que si fos així serien il·legals.
El senyor Llinàs li respon que l’Ajuntament no ha fet cap actuació per comprovarho atès que el seu control correspon a la companyia.
El senyor Noguera demana que es faci un informe per part de la Policia Local.
L’Alcaldessa intervé per dir que per fer-ho cal abans un criteri tècnic.

El senyor Fabrellas diu que a l’avinguda de l’Esport hi ha una zona reservada per
parar o aparcar que planteja conflictes amb altres usuaris de la via pública.
El senyor Llinàs explica que es tracta d’una zona reservada per a minusvàlids en
general i no per un de sol.
L’Alcaldessa afegeix que, si persistissin els problemes, caldria posar un cartell
indicador.

El senyor Navarro formula un prec en relació a l’ocupació de la vorera per part de
l’obra que s’està duent a terme a la plaça del Carril i en el sentit d’exigir que estigui
senyalitzada i il·luminada.
El senyor Llinàs respon que es requerirà l’empresa constructora perquè ho faci.
El senyor Postigo formula un prec en relació a l’atenció de les peticions que
formulen els regidors.
L’Alcaldessa respon que es procuren atendre procurant que interfereixin el mínim
possible amb el normal funcionament de l’activitat administrativa de la Corporació.
El senyor Postigo pregunta si tots els escrits s’incorporen a expedients.
L’Alcaldessa respon que si.
El senyor Postigo pregunta qui va demanar la taxació de l’edifici del Museu Vilà.
L’Alcaldessa respon que va ser ella, durant una entrevista personal que va mantenir
temps enrera amb el President de la Diputació.
El senyor Postigo pregunta el perquè de la resposta que s’ha donat a la seva petició
d’informació sobre aquest tema i de l’informe de Secretaria que recolza la
denegació d’accés a aquesta informació.
L’Alcaldessa respon que ja ha explicat el tema, fins i tot en Junta de Portaveus, ha
donat informació sobre quines passes ha donat, quines gestions ha fet i quines
entrevistes ha mantingut, entre altres, amb el Conseller de Cultura, però de moment
no s’ha adoptat cap acord ni pres cap decisió.
El senyor Postigo manifesta la seva opinió que el Secretari actual té la funció de
justificar les decisions de l’Alcaldessa.
La senyora Pla s’afegeix al debat per recolzar l’afirmació que acaba de fer el
senyor Postigo.
La senyora Pla pregunta formula un prec en el sentit de regular l’aparcament de
vehicles al carrer Colom, atès que sovint hi ha cotxes aparcats en els dos costats la
qual cosa entorpeix la circulació.
L’Alcaldessa respon que donarà instruccions per vigilar-ho.
I, en no haver-hi més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les 11 hores i 40 minuts
del vespre de la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa
amb mi, el Secretari, que ho certifico.
L’ALCALDESSA

EL SECRETARI

ACTA Nº 2/99 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 3
DE MARÇ DE 1999.-

A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia tres de març de mil nou-cents noranta-nou es
reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió extraordinària sota la
Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i amb l’assistència dels Regidors Srs.
Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Narcís Llinàs Gavilán, Fina Gispert Massa,
Yolanda Nohé Arbuser, Joan Pareta Fausellas, Lluís Ayach Costa, Montserrat Pla Font, Joan
Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo García, Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Actua
com a Secretari el Sr. Manuel Ibarz Casadevall.
La Presidenta declara oberta la sessió.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DIA 27-1-1999.El senyor Fermí Santamaría demana la paraula per proposar que s’esmeni l’acta en el sentit de fer
constar la seva absència de la sessió a la qual fa referència.
A continuació intervé el senyor Bayé per manifestar que voldria que constés en acta la resposta
que va donar a la intervenció del senyor Postigo en el punt primer de l’ordre del dia, en els termes
següents: El senyor Bayé respon que, si bé de les paraules del senyor Postigo podria semblar que
la proposta contenia un defecte de forma, el cert és que en la sessió plenària es van debatre i
aprovar totes les Ordenances Municipals”.
L’Alcaldessa per la seva part proposa la modificació de la seva intervenció a la pregunta
formulada per la senyora Pla, també en el mateix punt primer de l’ordre del dia, en el sentit que la
seva resposta va ser “que va demanar que no es fes” i no “que va ser ella”.
Amb la incorporació de les esmenes indicades, l’acta és sotmesa a votació i resulta aprovada per
unanimitat.
2n.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT RELATIU
A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA A LLAGOSTERA.Es dóna compte de l’escrit següent:
“Il.lma. senyora:
Per encàrrec del conseller de Sanitat i Seguretat Social, ens plau respondre el vostre escrit de 2810-98, amb què ens traslladàveu l’acord del Ple del vostre ajuntament en relació a la posada en
funcionament de l’equip d’atenció primària de l’Àrea Bàsica de Salut Cassà de la Selva, on està
adscrit territorialment el vostre municipi.
A tal efecte, us adjuntem còpia de l’escrit que hem tramès al Consell Comarcal del Gironès, en
resposta a la seva sol·licitud en el mateix sentit.
Sense altre particular, quedem a la vostra disposició i aprofitem l’avinentesa per a saludar-vos
atentament.
Vicenç Grenzner. Cap de Divisió d’Atenció Primària”.Finalitzada la lectura, l’Alcaldessa explica la seva intenció de demanar una entrevista per
concretar les mesures a adoptar i el calendari.
3r.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DE LA SRA. MONTSERRAT PUIG I FAMÍLIA
RELATIU A L’ASSIGNACIÓ DEL NOM DE NARCÍS CASAS A UNA PLAÇA
PÚBLICA.-

Es dóna compte del següent escrit:
“Benvolguda Sra. Alcaldessa:
Per la present vull donar testimoni de l’agraïment de la meva família al poble de Llagostera,
representat en la seva Alcaldessa, per l’atorgament del nom de la futura Plaça que s’urbanitzarà
davant del Pavelló esportiu, al meu difunt marit.
Hom sap que si quelcom caracteritzava al meu marit era l’enorme estimació que sentia pel seu
poble, al que va representar durant molts anys com a Alcalde; em satisfà que aquest sentiment
hagi estat correspost pels veïns i entitats de Llagostera, per unanimitat.
Agraint-li per endavant aquesta nominació, desitjaria fes extensiva la mateixa als membres del
consistori, veïns i entitats representatives de Llagostera.
Rebeu una cordial salutació.
Montserrat Puig Vda. Narcís Casas i fills”.4t.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I PLANTILLA DE
PERSONAL PER A L’EXERCICI DE 1999.Elaborat el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 1999, el qual comprèn el de la
pròpia Entitat i els dels Organismes Autònoms administratius, i atès que és competència del Ple
Municipal la seva aprovació,
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 1999, i la plantilla de personal
que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, els quals queden
establerts de la següent forma:

PRESSUPOST MUNICIPAL 1999

INGRESSOS
Capítol I. Impostos directes
Capítol II. Impostos indirectes
Capítol III. Taxes i altres impostos
Capítol IV. Transferències corrents
Capítol V. Ingressos patrimonials
Capítol VI. Alienació d’inversions reals
Capítol VII. Transferències de capital
Capítol VIII Actius financers
Capítol IX. Passius financers
TOTAL INGRESSOS

203.900.000
19.000.000
165.551.420
116.454.425
550.000
3.000.000
1.526.718
0
146.000.000
655.932.563

DESPESES
Capítol I. Despeses de personal
Capítol II. Despeses béns corrents i serveis
Capítol III. Despeses financeres
Capítol IV. Transferències corrents
Capítol VI. Inversions reals
Capítol VII. Transferències de capital
Capítol VIII. Actius financers
Capítol IX. Passius financers
TOTAL DESPESES

154.610.000
180.631.813
14.265.000
41.315.387
223.750.363
7.750.000
0
33.610.000
655.932.563

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

PRESSUPOST - EXERCICI 1999

INGRESSOS
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres impostos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

0,0,12.689.680,25.725.781,30.000,0,4.750.000,0,0,-

TOTAL INGRESSOS

43.195.461,-

Despeses de personal
Despeses béns corrents i serv.
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

16.156.510,20.488.490,5.000,0,5.124.680,0,0,0,-

TOTAL DESPESES

41.774.680,-

DESPESES
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

El pressupost queda desnivellat per un import de 1.420.781,-PTA que corresponen al dèficit dels
exercicis 1997 i 1998 i que l’Ajuntament cobreix amb una subvenció extraordinària.

PATRONAT MUNICIPAL HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA

PRESSUPOST - EXERCICI 1999

INGRESSOS
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres impostos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

0,0,52.045.000,9.500.000,85.000,0,3.000.000,0,0,-

TOTAL INGRESSOS

64.630.000,-

Despeses de personal
Despeses béns corrents i serv.
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

45.570.000,15.860.000,200.000,0,3.000.000,0,0,0,-

TOTAL DESPESES

64.630.000,-

DESPESES
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

PRESSUPOST CONSOLIDAT - EXERCICI 1999

AJUNTAMENT ESPORTS

HOSPITAL

CONSOLIDACI

TOTAL
INGRESSOS
Capítol I Impostos directes

203.900.000

0

Capítol II Impostos indirectes
19.000.000
Capítol III Taxes i altres impostos165.551.420
Capítol IV Transferències corrents116.454.425
Capítol V Ingressos patrimonials 500.000
Capítol VI Alienació inversions 3.000.000
Capítol VII Transferències capital 1.526.718
Capítol VIIIActius financers
0
Capítol IX Passius financers
146.000.000

0
12.689.680
25.725.781
30.000
0
4.750.000
0
0

0
0 19.000.000
52.045.000
0 230.286.100
9.500.000 (24.420.781) 127.259.425
85.000
0
615.000
0
0
3.000.000
3.000.000
0
9.276.718
0
0
0
0
0 146.000.000

TOTAL INGRESSOS

43.195.461

64.630.000

Capítol I Despeses de personal 154.610.000
Capítol II Despeses béns corrents180.631.813
Capítol III Despeses financeres 14.265.000
Capítol IV Transferències corrents 41.315.387
Capítol VI Inversions reals
223.750.363
Capítol VII Transferències capital 7.750.000
Capítol VIIIActius financers
0
Capítol IX Passius financers
33.610.000

16.156.510
20.488.490
5.000
0
5.124.680
0
0
0

45.570.000
0 216.336.510
15.860.000
0 216.980.303
200.000
0 14.470.000
0 (24.420.781) 16.894.606
3.000.000
0 231.875.043
0
0
7.750.000
0
0
0
0
0 33.610.000

TOTAL DESPESES

41.774.680

64.630.000

655.932.563

0

0 203.900.000

24.420.781 739.337.243

DESPESES

655.932.563

24..420.781 737.916.462

PLANTILLA 1999

A.- PERSONAL FUNCIONARI

Denominació

Nombre Vacants Grup

I. AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL
1.1 Secretari
1.3 Interventor

1
1

1
1

A
A

0
5

0
0

C

0

0

3.2.1. classe: POLICIA LOCAL
Caporal
Agent
Agent interí ( 6 mesos)

2
7
1

0
0
1

D
D
D

3.2.2 classe: Places de Comeses Especials
3.2.3 classe: PERSONAL D’OFICIS

0
2

0
0

E

II. ESCALA D’ADMINISTRACIO GENERAL
2.1Subescala tècnica
2.2 Subescala administrativa
III.ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
3.1Subescala tècnica
3.2Subescala de serveis especials:

B. -PERSONAL LABORAL
Denominació

Dedicació
Règim laboral
Total/Parcial Indefinit/Temporal

D’ACTIVITAT CONTINUADA
Cap de Secció
Administrativa (vacant - promoció interna)
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Agutzil
Subaltern (reserva minusvàlid)
Auxiliar administratiu (reserva minusvàlid)
Capatàs brigada municipal
Oficial 2ª de la brigada d’obres
Peó de la brigada d’obres
Jardiner (vacant)
Arquitecte Tècnic (vacant)
Conserge CEIP
Professor escola Belles Arts
Professor escola Artesania
Arxivera
Auxiliar Biblioteca
Secretària Dispensari Municipal
Directora Llar d’Infants
Professora Llar d’Infants
Educadora Llar d’Infants
Assistent infantil Llar d’Infants
Educadora infantil Llar d’Infants (vacant)
Auxiliar de Serveis Socials

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

D’ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA
Educadora infantil (a extingir)

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
PLANTILLA 1999
dedicació
total
parcial
.D’activitat continuada
Administratiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monitor esportiu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conserge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netejadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
2
1
1

.D’activitat temporal o durada determinada
Socorristes piscina. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 (dos mesos i mig)

PATRONAT MUNICIPAL HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA
PLANTILLA 1999
total
.D’activitat continuada
Cuineres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajudant de cuina . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliars de geriatria . . . . . . . . . . . . . .
Bogadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netejadora . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Auxiliar administrativa . . . . . . . . . . . . .
Fisioterapeuta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordenança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dedicació
parcial

3
1
10
1
1
1
1 (vacant)
1 (vacant)

.D’activitat temporal o durada determinada
Netejadora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Segon.- Exposar-los al públic pel termini de 15 dies mitjançant anunci en el B.O.P., a efectes de
reclamacions. Si no es presenten reclamacions, es considerarà aprovat definitivament sense
necessita de nou acord.
El senyor Bayé, en nom de l’equip de govern, intervé per explicar en una llarga i minuciosa
intervenció els trets principals dels pressupostos que es presenten a aprovació. Explica el
procediment d’elaboració emprat, partint de la liquidació provisional del pressupost de l’exercici
anterior, del qual posa de relleu els temes que ressalta com a principals objectius assolits entre els
quals el manteniment de la càrrega financera al 10’75 %, fet que apunta com a molt positiu a
l’hora d’afrontar els exercicis posteriors i les futures inversions amb una situació folgada. Després
de fer una àmplia referència a les inversions previstes, d’entre les que destaca aquelles que l’equip
de govern considera més emblemàtiques, com ara la portada d’aigües del Pasteral o la
Urbanització del Puig del General o l’ampliació del cementiri, fa una anàlisi de la plantilla de la

Corporació, de les vacants i de les previsions de creació de noves places. Per últim fa una
ressenya dels pressupostos dels Patronats Municipals d’Esports i de l’Hospital Residència Josep
Baulida i del pressupost consolidat de la Corporació, que qualifica de realista, equilibrat i
assumible, sobretot tenint en compte que, malgrat contemplar una despesa fixa molt alta i un
marge de maniobra petit, permet mantenir una pressió fiscal francament moderada en la línia dels
pressupostos dels anys anteriors.
La senyora Montserrat Pla, en nom del grup municipal del PSC, inicia la seva intervenció
preguntant si la urbanització del Puig del General es consigna al pressupost, com cada any des de
1995, però per no fer-se.
L’Alcaldessa intervé per recordar a la senyora Pla que el projecte s’ha endarrerit com a
conseqüència dels canvis en les zones verdes, la qual cosa va obligar que fos sotmès al Consell
Executiu, cosa que va tardar molt de temps, però que en aquest moment el tema està resolt i
espera que el proper Ple podrà aprovar l’actualització dels preus per iniciar els treballs
immediatament.
Continua la senyora Pla per posar de relleu les mancances que a parer del seu grup presenta el
projecte de pressupost, entre les quals menciona la reparació de l’enllumenat públic, atès que
només es contempla el manteniment però no la revisió de les línies que estan en molt mal estat.
Considera que la quantitat assignada al Patronat d’Esports és molt alta, mentre hi ha moltes
queixes dels usuaris i caldria millorar la gestió. Creu que es retallen els recursos destinats a les
escoles i al Punt d’Informació Juvenil, cosa que li fa pensar que es preveu que no funcioni. Les
quantitats destinades a serveis socials augmenten molt poc, i en canvi es destinen 15 milions a
obres, assessorament tècnic, plànols i projectes.
El senyor Bayé intervé per explicar que les darreres partides a les quals ha fet referència la
senyora Pla inclouen la direcció d’obres dels nous projectes pressupostats.
El senyor Fabrellas intervé per criticar que el pressupost inclogui una discriminació del personal
nou, atès que hi ha importants diferències en la mateixa categoria.
El senyor Bayé intervé per explicar que les millores en la retribució dels llocs de treball es fixen
d’acord amb el rendiment i la predisposició del personal.
El senyor Antoni Navarro intervé en nom del grup municipal d’IC-EV i comença la seva
intervenció formulant un seguit de preguntes relatives a les partides previstes per expedició de
documents, el camí de Bruguera, els imprevistos, les comunicacions, l’aportació a l’Hospital, la
divulgació de la cultura, l’arranjament de voreres, l’adquisició de finques, el dipòsit d’aigua a
selva Brava per l’ADF, el foment de la indústria, la seguretat social del Patronat d’Esports i
l’augment de la partida de neteja del pavelló esportiu, que li són respostes pel senyor Bayé o pels
regidors delegats de les àrees respectives, senyor Fermí Santamaria i Fina Gispert.
Reprèn la seva intervenció el senyor Navarro fent una valoració general, tot recordant que el
pressupost que es sotmet a aprovació és l’últim de la legislatura i que, tot i que tècnicament el
qualifica de correcte, creu que políticament té molts dèficits. No aprofita la bonança de la situació
econòmica, augmenta el deute i la càrrega financera per endegar projectes que IC-EV no
considera prioritaris, mentre altres projectes no s’han fet o s’han endarrerit per no pensar en la
Llagostera del 2010. Al grup municipal que representa no li agraden els pressupostos, no perquè
estigui en contra de l’endeutament, sinó per que no comparteix els motius de l’increment. Hi ha
inversions que la propera legislatura haurà d’arrossegar, quan hi ha prioritats que consideren
imprescindibles i que no es podran fer. Finalitza la seva intervenció dient que si una persona
hagués marxat fa 4 anys i ara tornés, ara no trobaria el poble com s’havia dit que seria al
començar la legislatura.
L’Alcaldessa intervé breument per dir que s’apropa el moment de fer balanç electoral.
El senyor Lluís Postigo pren la paraula per preguntar-se per què no fer-ho en aquest moment, ni
que sigui breument, per a continuació fer un seguit de consideracions sobre els principals punts de

discrepància amb la política seguida per l’equip de govern, qualificant globalment el projecte de
pressupost continuista, que reflecteix la improvisació que ha caracteritzat la legislatura.
El senyor Jordi Noguera, en nom del grup municipal d’ERC, intervé per fer una anàlisi dels
ingressos i de les despeses, per qualificar globalment el pressupost com l’expressió de la mala
gestió en la recaptació i una política de despesa d’aparador i de divisió del poble en funció de les
inversions, separant classes socials.
Intervé el senyor Santamaria per al.lusions en relació al pressupost del Patronat d’Esports.
El senyor Bayé intervé per respondre globalment les qüestions plantejades al llarg del debat pels
diferents grups.
L’Alcaldessa intervé breument per cloure el debat manifestant qeu amb les diferents intervencions
que s’han produït es pot constatar que plantejaments polítics diversos comporten pressupostos
diferents, però vol deixar molt clar que al llarg del seu mandat s’han fet moltes coses amb bona fe
i ganes de treballar per al poble i el grup municipal de CiU ha estat valent a l’hora de fer allò que
calia d’acord amb les necessitats de Llagostera.
Sotmesa la proposta a votació, resulta aprovada per majoria absoluta amb els vots favorables de
CiU (8 vots) i el vot en contra de PSC, IC-EV i ERC (5 vots).
5è.- RATIFICAR L’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE
MESURES DE FOMENT DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES.Atès que en l’ordre del dia de la sessió del Ple de 30/12/98 s’incloïa l’aprovació definitiva
de les Ordenances Municipals,
Atès que en la sessió van ser objecte de debat i votació independent les Ordenances Fiscals
per 1999 i les Ordenances de foment d’activitats econòmiques i de rehabilitació d’edificis,
Atès, però, que la proposta d’acord sotmesa al Ple no coincidia exactament amb l’anunciada
en l’ordre del dia, la qual cosa va portar a plantejar el dubte sobre si l’Ordenança municipal
de mesures de foment d’activitats econòmiques havia estat objecte d’aprovació,
Atès que el dubte no afecta l’ordenança de foment de la rehabilitació d’edificis, en no haver
rebut cap al.legació en el termini d’exposició pública,
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Ratificar l’acord d’aprovació de l’Ordenança municipal de mesures de foment
d’activitats econòmiques de data 30 de desembre de 1998.
En torn de portaveus intervé el senyor Postigo per felicitar l’equip de govern per la
rectificació que suposa la presentació de la proposta i manifestar que caldria haver aprofitat
l’avinentesa per rectificar errors que presenta l’ordenança.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb els vots favorables de
CiU (8 vots) i el vot en contra de PSC, IC-EV i ERC (5 vots).
6è.- APROVAR LA GESTIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 1-1-99.Atesa la Llei 4/1996 de 10 de gener, que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i el Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, per la que es modifica el
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat per el Reial Decret
1690/1986 d’11 de juliol, i
Ateses les Resolucions de 9 d’abril de 1997 per la que es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal, i la de 21 de juliol de 1997 sobre
l’actualització del mateix padró.
El Ple, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la gestió del Padró d’Habitants a 1.1.1999, les variacions de les dades padronals
produïdes durant l’any, així com els resums numèrics.

La proposta és sotmesa a votació sense debat i resulta aprovada per unanimitat.

7è.- APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS I BASES D’ACTUACIÓ DE LA
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR GANIX.Vist el projecte d’estatuts i bases d’actuació de la Junta de Compensació del Pla Parcial del sector
Ganix, que han presentat l’Antonio Pensato la Roca, en representació de Promocions Insfe, S.L. i
vuit propietaris més del sector (registre d’entrades nº 141, de data 25-1-1999).
Vist l’informe de la secretaria-intervenció municipal.
I d’acord amb l’article 161 i següents del Reglament de gestió urbanística.
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’estatuts i bases d’actuació de la Junta de Compensació
del Pla Parcial del sector Ganix, promogut per Promocions Insfe, S.L. i vuit propietaris més,
condicionat a la publicació al D.O.G.C. de l’acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial del
sector, adoptat per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 25 de novembre de 1998, de
manera que no s’atorgarà l’escriptura pública de constitució fins que no s’hagi acomplert aquesta
condició.
Segon.- Publicar-ho al B.O.P., juntament amb el text íntegre del projecte aprovat, perquè en el
termini de vint dies tothom que hi estigui interessat el pugui examinar i presentar-hi al.legacions.
Tercer.- Notificar-ho individualment a tots els propietaris afectats, indicant-los el B.O.P. en el
qual s’hagi inserit aquell anunci. Per a aquests, el termini d’exposició es comptarà des de la
notificació d’aquest acord, i durant aquest termini podran formular al˙legacions i, en el seu cas,
sol.licitar la seva incorporació a la Junta de Compensació.
Sense que cap grup municipal intervingui en el torn de portaveus, la proposta és sotmesa a votació
i aprovada per majoria absoluta amb els vots favorables de CiU (8 vots) i l’abstenció de PSC (2
vots) i IC-EV (2 vots) i el vot en blanc d’ERC (1 vot).
8è.- DESESTIMAR LES AL.LEGACIONS I APROVAR PROVISIONALMENT EL
PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR “LA
CANYERA”.El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 25 de febrer de 1998, va aprovar inicialment el
projecte de modificació del Pla Parcial del sector “La Canyera”, promogut per la Junta de
Compensació.
Aquest projecte va estar exposat al públic durant un mes, mitjançant anuncis inserits en el B.O.P.
núm. 43, de data 28-3-1998 en el diari “El Punt”, de 19-3-1998, i en el tauler d’edictes de la
Corporació.
Tanmateix, també va ser notificat individualment als propietaris de terrenys inclosos dins del
sector, als efectes d’examen i presentació d’al.legacions.
Durant el tràmit d’exposició s’ha presentat una única al.legació, per part del Sr. Albert Sabartés i
Manonelles (R.E. núm. 894, de 9-4-98), sol.licitant que la secció del carrer Rosella s’ajusti a
l’amplada actual.
Vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, que serà notificat a l’al.legant als
efectes de motivació previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions i del procediment administratiu comú.
Atès que en José Antonio Navarro Muntané, en qualitat de president de la Junta de Compensació
del sector, ha presentat (R.E. núm. 2.758, de 23-12-98) un nou projecte, que incorpora lleugeres
modificacions en relació al que fou aprovat inicialment en data 25 de febrer de 1998, que tenen

per objecte, d’una banda, ajustar les superfícies a la realitat, i de l’altra, redefinir l’àmbit del sector
a la part més al sud, a fi d’ajustar-lo a l’estructura de la propietat existent; sense que cap
d’aquestes dues modificacions pugui ser titllada de substancial, la qual cosa fa innecessària una
nova exposició al públic.
I d’acord amb l’article 59.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i la resta de normativa
concordant.
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Desestimar íntegrament les al.legacions presentades pel senyor Albert Sabartés
Manonelles, d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal que figura a l’expedient i que li serà
notificat juntament amb aquest acord.
Segon.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació del Pla Parcial del sector de “La
Canyera”, redactat per l’arquitecte Lluís Marcos i Moner (visat pel Col.legi Oficial d’Arquitectes
de Catalunya amb el núm. 97401736, de 14-12-1998), i promogut per la Junta de Compensació
del sector.
Tercer.-Trametre’n tres exemplars i una còpia completa de l’expedient a la Comissió
d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva, si s’escau, i posterior publicació en el
D.O.G.C. als efectes de l’entrada en vigor.
La proposta és sotmesa a votació sense que cap grup intervingui en el torn de portaveus i resulta
aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable de CiU (8 vots) i PSC (2 vots) i l’abstenció
d’IC-EV (2 vots) i ERC (1 vot).
9è.- MOCIÓ DE CiU DE CONDEMNA DE LA VIOLACIÓ DELS DRETS HUMANS DE
KOSOVO.Es llegeix la següent Moció:
“MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLACIÓ DELS DRETS HUMANS A KOSOVO.Atès que els darrers esdeveniments que han tingut lloc a Kosovo refelcteixen un clar enduriment
de la situació en la qual viu el poble Kosovar, com a conseqüència de l’actuació repressiva i
criminal del règim del President Milosevic,
Atès que, per evitar que aquest conflicte s’agreugi encara més, es fa necessària una resposta i una
intervenció urgent i contundent de la comunitat internacional,
Atès que aquesta actuació internacional ha de tenir per objectiu garantir el respecte pels drets
humans més elementals, tant individuals com col.lectius, del poble Kosovar, aturar la intervenció
militar sèrbia i fer possible el retorn dels desplaçats,
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Rebutjar i condemnar la violació dels drets humans que s’està produint a Kosovo, ja
sigui per motius polítics, religiosos o de qualsevol altra naturalesa.
Segon.- Expressar la solidaritat del municipi de Llagostera vers el poble Kosovar.
Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya i el Govern català a emprendre accions i mesures per
donar a conèixer la situació del poble Kosovar i sensibilitzar el poble de Catalunya sobre aquest
greu problema.
Quart.- Instar la Generalitat de Catalunya perquè dugui a terme les accions necessàries davant del
Govern de l’Estat, per tal d’intercedir davant de les instàncies internacionals, amb l’objectiu de
garantir al poble Kosovar la fi de l’actual situació, el respecte als drets humans i el començament
d’un procés democràtic i pacífic que li permeti decidir lliurement el seu futur.
Cinquè.- Promoure a Llagostera la recollida i l’enviament d’ajut humanitari a Kosovo.
Sisè.- Comunicar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis i comarques, la Federació
de Municipis de Catalunya i el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

En torn de portaveus intervé el senyor Fabrellas en nom del PSC per manifestar que, en veure la
situació d’altres països, creu que el contingut de la moció s’hauria de fer extensiu a tots.
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les deu hores i cinquanta minuts del
vespre de la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb mi, el
Secretari, que ho certifico.

ACTA Nº 3/99 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 14 D’ABRIL DE 1999.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia catorze d’abril de mil nou-cents norantanou es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió extraordinària sota
la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i amb l’assistència dels Regidors
Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Narcís Llinàs Gavilán, Fina Gispert
Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Joan Pareta Fausellas, Lluís Ayach Costa, Montserrat Pla
Font, Lluís Postigo García, Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Excusa la seva
assistència el Sr. Joan Fabrellas Lloveras. Actua com a Secretari el Sr. Manuel Ibarz
Casadevall.
La Presidenta declara oberta la sessió.
1r.- APROVAR ACTA SESSIÓ ANTERIOR DIA 3-3-1999.El senyor Antoni Navarro intervé per esmenar l’acta en el sentit que la presentada a
aprovació no conté la constància de la càrrega financera de la Corporació a l’inici de la
legislatura que va mencionar en la seva intervenció en el punt quart de l’ordre del dia, ni
l’errada consistent a considerar l’aportació de 2.000.000 pta. de Recuperacions Marcel
Navarro i Fills S. L. com a imprevistos quan segons el seu criteri, s’havia de computar en la
partida destinada a reparació de camins.
El senyor Postigo lamenta que l’acta no reflecteixi tots els temes que van ser objecte de les
seves consideracions en el debat del punt quart de l’ordre del dia i proposa que s’esmeni la
seva intervenció en el punt cinquè en el sentit d’afegir a continuació de la paraula errors, la
frase “que presenta l’ordenança”.
Amb la introducció de les esmenes indicades, l’acta és aprovada per unanimitat.
2n.- RATIFICAR DECRET ALCALDIA ADHESIÓ AL CONVENI LOCALRET I
TELEFÒNICA.Vist el Decret d’Alcaldia de data 31 de març de 1999 d’adhesió al Conveni signat entre el
Consorci Localret i Telefónica S.A., segons el qual els ajuntaments membres del Consorci
podran gaudir de millores econòmiques en les tarifes del servei telefònic.
El Ple, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 31 de març de 1999 d’adhesió al Conveni
signat entre el Consorci Localret i Telefónica S.A., segons el qual els ajuntaments membres
del Consorci podran gaudir de millores econòmiques en les tarifes del servei telefònic.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci Localret.
Sotmès l’acord a votació, és aprovat per unanimitat.

3r.- DESIGNAR EL REGIDOR SR. LLUÍS AYACH PERQUÈ REPRESENTI
L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI
AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA.Atès que l’Ajuntament de Llagostera va prendre l’acord d’adherir-se al Consell d’Iniciatives
Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona, promogut per l’Àrea d’Acció
Territorial de la Diputació de Girona, en el marc de la campanya de Ciutats Europees
Sostenibles.
Atès que per tal de concórrer a l’Assemblea constitutiva de l’Entitat pertoca que
l’Ajuntament de Llagostera designi un representant.
Vist allò que disposa l’article 112.3 de la Llei Municipal de Catalunya,
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Designar el senyor LLUÍS AYACH COSTA per tal que ostenti la representació de
l’Ajuntament de Llagostera en el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les
Comarques de Girona, de propera constitució.
En torn de portaveus intervé el senyor Lluís Postigo en nom del grup municipal d’IC-EV per
manifestar que, a parer seu, l’equip de govern podia haver fet arribar els Estatuts a tots els
grups per estudiar-lo.
L’Alcaldessa intervé per expressar la seva disposició a recollir les esmenes que vulguin fer
arribar els grups municipals i trametre-les.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb els vots favorables de
CiU (8 vots) i PSC (1 vot), i l’abstenció d’IC-EV (2 vots) i ERC (1 vot).
4t.- CONTRACTACIÓ D’UN PRÉSTEC DESTINAT A
INVERSIONS PREVISTES EN EL PRESSUPOST DE 1999.-

FINANÇAR

LES

Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència i els informes que consten a l’expedient, en
relació a la contractació d’un préstec de 146.000.000,- PTA. destinat a finançar part de les
inversions previstes en el pressupost d’enguany,
L’Ajuntament Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Sol·licitar i contractar amb el BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA un
préstec de 146.000.000,- PTA que es destinaran a finançar part de les inversions previstes en
el pressupost d’enguany.
Les condicions del préstec són :
Import ……………
146.000.000,- PTA.
Interès inicial……..
Mibor trimestral + 0,18
Interès revisió…….
Trimestral
Amortització……..
Trimestral
Comissió obertura..
0,Termini operació…
11 anys (inclòs 1 any de carència)
Segon.- Oferir com a garantia del préstec la domiciliació de recursos suficients.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anuncis en el B.O.P. i al
tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de 15 dies.
Quart.- Sol·licitar autorització al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat.
Cinquè.- Facultar l’Alcaldessa-Presidenta per a quantes actuacions siguin necessàries per a
l’execució d’aquest acord, inclosa la signatura del contracte.
Presenta la proposta el senyor Jordi Bayé en nom del grup de CiU, qui explica les ofertes
rebudes i defensa la proposta per ser la més avantatjosa.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable de
CiU (8 vots) i el vot en contra del PSC (1 vot), IC-EV (2 vots) i ERC (1 vot).
5è.- APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS PELS SERVEIS DE LA LLAR D’INFANTS
PER AL CURS 1999-2000.
Atès que el període de matriculació per al curs 1999/2000 per ingrés a la Llar d’Infants
Municipal, és del dia 10 al 14 de maig de 1999, procedeix ara aprovar la revisió dels preus
públics pels serveis de la Llar d’Infants El Niu.
L’Ajuntament Ple, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la revisió dels preus públics pels serveis de la Llar d’Infants El Niu, que
regiran per al curs 1999-2000
Drets de matrícula
Material escolar tot el curs
Material escolar mig curs
Quota horari base (9 a 12 i 15 a 18 hores)
1 hora extra
1 hora extra diària fixa mensual
2 hores extres fixes mensual
Quota migdia per als nens fixos de menjador
Per 1 servei de menjador fix
Per 1 servei de menjador eventual (inclou hores extres)

2.600,-PTA/curs escolar
2.600,-PTA
1.350,-PTA
9.725,- PTA/mes
385,-PTA
3.820,-PTA
6.100,-PTA
3.820,-PTA
500,-PTA
1.045,-PTA

Segon.- Per conveniència del servei, els nens ingressaran a l’escola el dia que ho marqui
l’educadora dins dels dos períodes establerts. Per això, la primera mensualitat es comptarà tot
el mes quan el nen ingressi la primera quinzena i la meitat del mes quan ho faci la segona
quinzena.
Els nens que han de deixar l’escola el 15 de setembre, per començar l’ensenyament primari,
pagaran només la meitat d’aquest mes.
Presenta la proposta el senyor Jordi Bayé en nom del grup municipal de CiU, que justifica
l’augment en la repercussió del percentatge d’increment de l’IPC.
La senyora Montserrat Pla, en nom del PSC, pregunta les raons per les quals el servei de
menjador eventual és superior. La Sra. Yolanda Nohé li respon que obeeix al fet que no està
subvencionat.
El senyor Antoni Navarro, en nom d’IC-EV, pregunta per la desaparició del concepte de
davantal. El senyor Bayé li respon en el sentit que la Llar d’infants ha deixat de proporcionar
els davantals.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
6è.- APROVAR DONAR EL NOM D’ISABEL VILÀ A UNA VIA PÚBLICA.Vista la proposta formulada per la Instructora de l’expedient en data 11-2-99 i
Atès que en el període d’exposició al públic s’han rebut dues notificacions de suport a la
proposta i cap al·legació contrària,
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:
Primer.- Donar el nom d’Isabel Vilà a una via pública de Llagostera.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.

7è.- APROVAR DONAR EL NOM D’ALMEDINILLA A UNA VIA PÚBLICA.Vista la proposta formulada per la Instructora de l’expedient en data 11-2-99 i
Atès que en el període d’exposició al públic no s’ha rebut cap al·legació contrària,
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:
Primer.- Donar el nom d’Almedinilla a una via pública de Llagostera.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
8è.- APROVAR DONAR EL NOM DE MARIA GAY A UNA VIA PÚBLICA.Vista la proposta formulada per l’Instructor de l’expedient en data 11-2-99 i
Atès que en el període d’exposició al públic no s’ha rebut cap al·legació contrària,
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:
Primer.- Donar el nom de Maria Gay a una via pública de Llagostera.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
9è.- APROVAR L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 1999.La plantilla de personal en la qual hi ha compresos els llocs de treball reservats a funcionaris
i personal laboral de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms comprèn diverses
vacants.
Ara procedeix aprovar i publicar l’oferta anual de les places vacants.
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Aprovar l’oferta d’ocupació del personal d’aquest Ajuntament per a l’any 1999,
que comprèn els llocs de treball vacants de funcionaris i personal laboral de la Corporació i
els seus Organismes Autònoms, que es relacionen a continuació:
PERSONAL AJUNTAMENT
Personal funcionari
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE
1 agent interí de la Policia Local, 6 mesos - grup D
Personal laboral
CONCURS -PROMOCIÓ INTERNA
1 plaça d’administratiu - a temps total.
CONCURS LLIURE
1 plaça de jardiner de la Brigada Municipal - a temps total.
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE
1 plaça d’educadora infantil a la Llar d’Infants El Niu -a temps parcial.
PERSONAL PATRONAT MUNICIPAL HOSPITAL-RESIDÈNCIA J. BAULIDA
Personal laboral
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE
1 plaça de fisioterapeuta - a temps parcial.
Segon.- Publicar-ho en el B.O.E., D.O.G.C. i B.O.P.
El senyor Lluís Postigo, en nom d’IC-EV, pregunta per l’increment de l’horari de
l’administrativa adscrita al consultori mèdic. El senyor Bayé respon que obeeix a la millora
del servei.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de CiU
(8 vots) i l’abstenció de PSC (1 vot), IC-EV (2 vots) i ERC (1 vot).

10è.- APROVAR LES BASES QUE HAN DE REGIR LES CONVOCATÒRIES PER A
LA PROVISIÓ DE LES PLACES VACANTS QUE FIGUREN A L’OFERTA
PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 1999.Acordada l’oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 1999 , correspon ara
procedir a fer els tràmits necessaris per cobrir les vacants.
L’Ajuntament Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.-Aprovar les Bases que han de regir les següents convocatòries per a la provisió de
les places vacants que figuren a l’oferta pública d’ocupació de 1999.
Concurs-oposició lliure
1 plaça d’agent interí de la Policia Local, 6 mesos
Concurs -promoció interna
1 plaça d’administratiu
Concurs lliure
1 plaça de jardiner de la Brigada Municipal
Concurs-oposició lliure
1 plaça d’educadora infantil per a la Llar d’Infants El Niu
Segon.- Publicar les convocatòries al Butlletí Oficial de la Província i un extracte al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la Corporació.
El senyor Lluís Postigo intervé en el torn de portaveus en nom d’IC-EV, per reiterar l’opinió
manifestada en ocasions anteriors que les proves de català siguin fetes pel Consorci de
Normalització Lingüística.
L’Alcaldessa manifesta que per a ella no hi ha cap inconvenient que es faci, si bé considera
que la correcció dels exercicis l’ha de fer el Tribunal designat per l’Ajuntament.
El senyor Postigo afegeix que no té cap motiu per tenir sospites, però el sistema serviria per
evitar-les. Continua dient que l’educadora que s’ha de seleccionar seria important que
superés les proves de català de forma eliminatòria.
L’Alcaldessa en nom de CiU proposa que la proposta reculli l’esmena consistent a modificar
les bases en el sentit que la prova de català en el concurs de la plaça d’educadora de la llar
d’infants tingui caràcter eliminatori.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de CiU
(8 vots) i l’abstenció de PSC (1 vot), IC-EV (2 vots) i ERC (1 vot).
11è.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE CONNEXIÓ I DE
MILLORA DEL CLAVEGUERAM I ESTACIÓ DE BOMBEIG DEL SANEJAMENT
DE LA URBANITZACIÓ LLAGOSTERA RESIDENCIAL.El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 30 de setembre de 1998, va aprovar inicialment el
projecte d’obra ordinària de millora del clavegueram i estació de bombeig del sanejament de
la Urbanització “Llagostera Residencial”, redactat per l’enginyer Amadeu Rovira Ferrer, amb
un pressupost d’execució per contracta de 24.568.494 PTA, i promogut per la Junta de
Compensació del sector.
Aquest projecte ha estat exposat al públic durant trenta dies, mitjançant anuncis inserits en el
BOP nº 12, de 28-1-99, i tauler d’anuncis de la Corporació, sense que en aquest tràmit s’hagi
presentat cap al·legació.
D’acord amb l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normativa concordant.
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:

Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària de millora del clavegueram i
estació de bombeig del sanejament de la Urbanització “Llagostera Residencial”, redactat per
l’enginyer Amadeu Rovira Ferrer, amb un pressupost d’execució per contracta de 24.568.494
PTA, i promogut per la Junta de Compensació del sector, amb subjecció a les següents
condicions:
1. L’entrada en servei se suspendrà fins a l’execució i recepció de les obres de connexió de la
xarxa de sanejament del sector industrial a la xarxa general del municipi.
2. Les instal·lacions de l’estació de bombeig s’hauran d’integrar a l’entorn mitjançant una
tanca vegetal adequada.
3. Prèviament a l’inici de les obres la promotora haurà d’haver dipositat una garantia de
2.998.232 PTA, mitjançant qualsevol dels sistemes legalment admesos.
4. La promotora estarà obligada a restituir el camí afectat per les obres al seu estat original.
Segon.- Publicar-ho en el BOP, DOGC i tauler d’anuncis de la Corporació, i notificar-ho a la
Junta de Compensació de la Urbanització “Llagostera Residencial”.
En torn de portaveus intervé el senyor Lluís Postigo, en nom del grup d’IC-EV, per reiterar la
sol·licitud d’informe a Urbanisme i a la Junta de Sanejament i pregunta pel sanejament de la
Zona Industrial.
L’Alcaldessa intervé per explicar la situació derivada de la manca de previsió en el projecte
de la zona industrial que està en vies de subsanació. Ja s’ha encarregat el projecte fa uns
mesos i quan estigui executat es connectarà al col·lector de Llagostera Residencial.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable de CiU
(8 vots), PSC (1 vot) i ERC (1 vot), amb l’abstenció d’IC-EV (2 vots).
12è.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE CONNEXIÓ I OBRES
COMPLEMENTÀRIES PER A L’ABASTAMENT D’AIGUA DES DEL PASTERAL.El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 30 de setembre de 1998, va aprovar inicialment el
projecte d’obra ordinària de connexió i obres complementàries per l’abastament d’aigua des
del Pasteral al terme municipal de Llagostera, redactat per l’enginyer del Consell Comarcal
del Gironès, Jordi Güell Camps, amb un pressupost d’execució per contracta de 37.300.084
PTA.
Aquest projecte ha estat exposat al públic durant trenta dies, mitjançant anuncis inserits en el
BOP nº 12, de 28-1-99, i tauler d’anuncis de la Corporació, sense que en aquest tràmit s’hagi
presentat cap al·legació.
D’acord amb l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normativa concordant.
El Ple de l’Ajuntament, prèvia de liberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària de connexió i obres
complementàries per l’abastament d’aigua des del Pasteral al terme municipal de Llagostera,
redactat per l’enginyer del Consell Comarcal de Gironès, Jordi Güell Camps, amb un
pressupost d’execució per contracta de 37.300.084 PTA., i promogut pel propi Ajuntament.
Segon.- Publicar-ho en el BOP, DOGC i tauler d’anuncis de la Corporació.
En el moment d’iniciar el debat d’aquest punt de l’ordre del dia, l’Alcaldessa proposa que
sigui debatut conjuntament amb el punt 16è, atès que es tracta de qüestions estretament
vinculades i l’anàlisi conjunta afavorirà el debat.
Sotmesa aquesta consideració a votació, és aprovada per assentiment de tots els grups.

A continuació l’Alcaldessa, en nom del grup de CiU, explica les raons del canvi de sistema
d’adjudicació de les obres, de subhasta a concurs, per tal de poder valorar altres factors de les
ofertes diferents al preu.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
13è.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE
AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.-

DE REFORMA I

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 27 de gener de 1999, va aprovar inicialment el
projecte bàsic i executiu d’obra ordinària de reforma i ampliació del cementiri municipal,
redactat per l’arquitecte Francesc Ragolta Bagué, amb un pressupost d’execució per contracta
de 36.033.712 PTA.
Aquest projecte ha estat exposat al públic durant trenta dies, mitjançant anuncis inserits en el
BOP nº 27, de 4-3-99, i tauler d’anuncis de la Corporació, sense que en aquest tràmit s’hagi
presentat cap al·legació.
D’acord amb l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normativa concordant.
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu d’obra ordinària de reforma i
ampliació del cementiri municipal, redactat per l’arquitecte Francesc Ragolta Bagué, amb un
pressupost d’execució per contracta de 36.033.712 PTA, i promogut pel propi Ajuntament.
Segon.- Publicar-ho en el BOP, DOGC i tauler d’anuncis de la Corporació.
En el moment d’iniciar el debat d’aquest punt de l’ordre del dia, l’Alcaldessa proposa que
sigui debatut conjuntament amb el punt 15è, atès que es tracta de qüestions estretament
vinculades i l’anàlisi conjunta afavorirà el debat.
Sotmesa aquesta consideració a votació, és aprovada per assentiment de tots els grups.
El senyor Lluís Ayach, en nom de CiU, explica el projecte i les seves fases d’execució.
Sotmès a votació, és aprovat per majoria absoluta, amb el vot favorable de CiU (8 vots), PSC
(1 vot) i IC-EV (2 vots) i l’abstenció d’ERC (1 vot).
14è.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE L’ESTACIÓ DE
BOMBEIG DE L’AMPLIACIÓ DEL COL.LECTOR DE SANEJAMENT DEL
VEÏNAT DE MATA.El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 27 de gener de 1999, va aprovar inicialment el
projecte d’obra ordinària d’estació de bombeig de l’ampliació del col·lector de sanejament
del veïnat de Mata, redactat per l’enginyer del Consell Comarcal del Gironès, Jordi Güell
Camps, amb un pressupost d’execució per contracta de 3.992.265 PTA.
Aquest projecte ha estat al públic durant trenta dies, mitjançant anuncis inserits en el BOP nº
27, de 4-3-99, i tauler d’anuncis de la Corporació , sense que en aquest tràmit s’hagi
presentat cap al·legació.
D’acord amb l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normativa concordant.
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària d’estació de bombeig de
l’ampliació del col.lector de sanejament del veïnat de Mata, redactat per l’enginyer del
consell Comarcal del Gironès, Jordi Güell Camps, amb un pressupost d’execució per
contracta de 3.992.265 PTA, i promogut pel propi Ajuntament.
Segon.- Publicar-ho en el BOP, DOGC i tauler d’anuncis de la Corporació.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable de CiU
(8 vots) i PSC (1 vot), i l’abstenció d’IC-EV (2 vots) i d’ERC (1 vot).
15è.- CONTRACTAR MITJANÇANT CONCURS LES OBRES D’AMPLIACIÓ I
REFORMA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.Vist l’expedient de contractació de les obres d’ampliació i reforma del Cementiri Municipal.
D’acord amb l’article 68 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les
Administracions Públiques.
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.-Declarar de tramitació ordinària l’expedient de contractació de les obres
d’ampliació i reforma del cementiri municipal, i adjudicar el contracte pel procediment obert
i mitjançant concurs.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran el concurs;
exposar-lo al públic durant 20 dies, a comptar de la darrera publicació en el BOP i DOGC,
als efectes d’examen i presentació d’al·legacions; i, simultàniament, convocar la licitació.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per import de 36.033.712,-PTA (IVA inclòs), amb
càrrec a la partida pressupostària 99.443.62201.
Quart.- Complir la resta de tràmits preceptius fins a la formalització del contracte, si bé
l’acord d’adjudicació estarà condicionat a l’aprovació de la corresponent operació de
Tresoreria.
Cinquè.- Disposar que la Mesa de Contractació tingui la següent composició:
 President: l’alcaldia, o regidor en qui delegui.
 Vocals: - el regidor d’obres, Narcís Llinàs Gavilán
- el regidor de cementiri, Lluís Ayach Costa
- l’arquitecte municipal, Gerard Carreras Comas
 Secretari: el de la Corporació, o funcionari en qui delegui.
Mesa de Contractació suplent:
 President: - el 1r. tinent d’alcalde, Fermí Santamaria Molero
 Vocals: - el regidor d’hisenda, Jordi Bayé Sureda
- la regidora de sanitat, Yolanda Nohé Abuser
- l’arquitecte tècnic municipal, Josep M. Garcia Comas
 Secretari: el de la Corporació o funcionari en qui delegui.
Havent estat debatut aquest punt de l’ordre del dia conjuntament amb el punt 13è i sotmesa la
proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable de CiU (8 vots), i
l’abstenció de PSC (1 vot), d’IC-EV (2 vots) i d’ERC (1 vot).
16è.-CONTRACTAR MITJANÇANT CONCURS LA CONNEXIÓ I OBRES
COMPLEMENTÀRIES PER A L’ABASTAMENT D’AIGUA DES DEL PASTERAL.Vist l’expedient de contractació de les obres de connexió i obres complementàries per
l’abastament d’aigua des del Pasteral,
D’acord amb l’article 68 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les
Administracions Públiques.
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Declarar de tramitació ordinària l’expedient de contractació de les obres de
connexió i obres complementàries per a l’abastament d’aigua des del Pasteral, i adjudicar el
contracte pel procediment obert i mitjançant concurs.

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran el concurs;
exposar-lo al públic durant 20 dies, a comptar de la darrera publicació en el BOP. i DOGC,
als efectes d’examen i presentació d’al·legacions; i, simultàniament, convocar la licitació.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per import de 37.300.084,- PTA (IVA inclòs), amb
càrrec a la partida pressupostària 99.511.60104.
Quart.- Complir la resta de tràmits preceptius fins a la formalització del contracte, si bé
l’acord d’adjudicació estarà condicionat a l’aprovació de la corresponent operació de
Tresoreria.
Cinquè.- Disposar que la Mesa de Contractació tingui la següent composició:
President: l’Alcaldia, o regidor en qui delegui.
Vocals : el regidor d’obres, Narcís Llinás Gavilán
el regidor d’abastament d’aigua, Lluís Ayach Costa
l’arquitecte municipal, Gerard Carreras Comas
Secretari: el de la Corporació, o funcionari en qui delegui.
Mesa de Contractació suplent:
President: 1r. tinent d’alcalde, Fermí Santamaria Molero
Vocals : la regidora de sanitat, Yolanda Nohé Arbuser
el regidor d’hisenda, Jordi Bayé Sureda
l’arquitecte tècnic municipal, Josep M. Garcia Comas
Secretari: el de la Corporació, o funcionari en qui delegui.
Havent estat debatut aquest punt de l’ordre del dia conjuntament amb el punt 12è i sotmès a
votació separadament, és aprovat per majoria absoluta amb el vot favorable de CiU (8 vots) i
d’ERC (1 vot), amb l’abstenció de PSC (1 vot) i d’IC-EV (2 vots).
17è.- CONTRACTAR MITJANÇANT CONCURS LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
DELS LAVABOS PÚBLICS AL PARC DE L’ESTACIÓ.Vist l’expedient de contractació de les obres de construcció de lavabos públics al Parc de
l’Estació.
D’acord amb l’article 68 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les
Administracions Públiques.
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per majoria abosluta:
Primer.- Declarar de tramitació ordinària l’expedient de contractació de les obres
construcció de lavabos públics al Parc de l’Estació, i adjudicar el contracte pel procediment
obert i mitjançant concurs.
Segon- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran el concurs;
exposar-lo al públic durant 20 dies, a comptar de la darrera publicació en el BOP. i DOGC,
als efectes d’examen i presentació d’al·legacions; i, simultàniament, convocar la licitació.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per import de 6.746.766,- PTA (IVA inclòs), amb
càrrec a la partida pressupostària 99.511.62200.
Quart.- Complir la resta de tràmits preceptius fins a la formalització del contracte, si bé
l’acord d’adjudicació estarà condicionat a l’aprovació de la corresponent operació de
Tresoreria.
Cinquè.- Disposar que la Mesa de Contractació tingui la següent composició:
President: l’Alcaldia, o regidor en qui delegui.
Vocals : el regidor d’obres, Narcís Llinàs Gavilán
la regidora de sanitat; Yolanda Nohé Arbuser

l’arquitecte municipal, Gerard Carreras Comas
Secretari: el de la Corporació, o funcionari en qui delegui.
Mesa de Contractació suplent:
President: el 1r. tinent d’Alcalde, Fermí Santamaria Molero
Vocals : el regidor de parcs i jardins, Lluís Ayach Costa
el regidor d’hisenda, Jordi Bayé Sureda
l’arquitecte tècnic municipal, Josep M. Garcia
Secretari: el de la Corporació, o funcionari en qui delegui.
L’Alcaldessa, en nom de CiU, presenta el projecte i manifesta que, a parer seu, aquest nou
equipament serà de gran utilitat per als ciutadans de Llagostera i per als futurs usuaris del
carril bici.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable de CiU
(8 vots), l’abstenció del PSC (1 vot) i d’ERC (1 vot), i el vot en contra d’IC-EV (2 vots).
18è.- LICITACIÓ PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE LA BRUGUERA.Vist l’expedient de contractació de les obres de pavimentació d’un camí públic veïnal al
Veïnat de Bruguera, segons la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals.
Vist els plec de clàusules econòmico-administratives particulars que ha redactat la secretaria
municipal.
Vist l’informe de la intervenció municipal ,
D’acord amb l’article 68 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les
administracions públiques.
I atesa la necessitat inajornable d’adjudicar les obres dins del primer semestre d’enguany, per
raó de la seva inclusió inicial en el Pla de Camins del Consell Comarcal del Gironès, trienni
1997-1999 (any 1998), segons el decret de la presidència comarcal, de data 26-3-98,
posteriorment prorrogat per Decret de data 20-11-98, cosa que fa necessari reduir els terminis
ordinaris a la meitat, d’acord amb l’article 72 de la referida llei
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Aprovar inicialment la memòria valorada de les obres de pavimentació d’un camí
públic veïnal al Veïnat de Bruguera, redactada pels serveis tècnics municipals, amb un
pressupost d’execució per contracta de 5.818.733 PTA.
Segon.- Exposar-la al públic durant 30 dies, mitjançant anuncis que s’inseriran en el BOP i
tauler d’edictes de la corporació; considerant-la definitivament aprovada, sense necessitat de
nou acord, si no es formulés cap al·legació.
Tercer.- Disposar la tramitació simultània i urgent de l’expedient de contractació de les
obres, amb reducció de tots els terminis ordinaris de tramitació a la meitat.
Quart.- Adjudicar el contracte pel procediment obert i mitjançant la forma de concurs.
Cinquè.- Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives particulars que haurà de
regir el contracte, i esposar-lo al públic durant 20 dies, mitjançant anunci que s’inserirà en el
BOP i tauler d’edictes de l’Ajuntament, als efectes d’examen i presentació d’al·legacions.
Sisè.- Aprovar en tots els seus punts els convenis subscrits amb l’empresa Recuperacions
Marcel Navarro i Fills S.L., i amb els senyors Joan Vilella Roura, Joan Ciurana Donat, Pere
Frigola Almeda, Narcís Mateu Saura, Enric Ciurana Comas i Martí Clara Puig, en data 7-41999.
Setè.- Aprovar la despesa corresponent per import de 5.818.733 PTA, amb càrrec a la partida
pressupostària 99.511.61105, que es finançarà part amb una subvenció del Consell Comarcal
del Gironès, de 1.526.718 PTA, part amb una aportació de l’empresa “Recuperacions Marcel
Navarro i Fills, S.L.”, de 2.000.000 PTA, i les aportacions de Joan Vilella Roura, per import
de 250.000 PTA; de Pere Frigola Almeda, per import de 100.000 PTA; de Narcís Mateu

Saura, per import de 100.000 PTA; de Martí Clara Puig, per import de 100.000 PTA;
d’Enric Ciurana Comas, per import de 22.000 PTA, i de Joan Ciurana Donat, per import de
22.000 PTA, i la resta amb fons propis municipals.
Vuitè.- Simultàniament a l’aprovació del Plec de clàusules particulars, complir la resta de
tràmits preceptius fins a la formalització del contracte, si bé l’adjudicació estarà
condicionada a la prèvia resolució de les al·legacions que en el seu cas es formulin al Plec
particular, a l’aprovació definitiva, expressa o tàcita, de la memòria valorada, i a l’aprovació
de la corresponent operació de Tresoreria.
Novè.- Nomenar la Mesa de Contractació d’aquesta licitació, segons la següent composició:
Presidenta: L’Alcaldessa de l’Ajuntament.
Vocal: Narcís Llinàs Gavilan
Vocal: Fina Gispert Massa
Vocal: Gerard Carreras Comas
Secretari: el que ho sigui de la Corporació.
L’Alcaldessa, en nom de CiU, presenta la proposta i la justifica per les necessitats del
transport escolar i pel trànsit de camions que circulen per aquell camí, raó aquesta última que
explica també els convenis subscrits amb els propietaris de les finques que confronten amb el
tram que es pretén condicionar i les seves aportacions segons l’ús que fan del camí.
El senyor Antoni Navarro manifesta que els pressupostos de la Corporació d’enguany
contemplen la repetició de la partida destinada a l’obra objecte de debat, tal com va posar de
relleu en el seu dia, cosa que no s’ha corregit.
El senyor Bayé intervé per al·lusions i dóna la raó al senyor Navarro, però manifesta que,
malgrat aquest error, pensa que entre imprevistos i obres el pressupost quadra.
El senyor Navarro insisteix en l’opinió que el pressupost s’hauria de rectificar.
El senyor Jordi Noguera, en nom d’ERC, pregunta pel gruix de la capa d’asfalt que es posarà.
La senyora Fina Gispert li respon que el projecte tècnic preveu 7 cm.
El senyor Noguera manifesta la seva opinió que serà insuficient per suportar el trànsit de
camions de 40 tones.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable de CiU
(8 vots), l’abstenció del PSC (1 vot) i IC-EV (2 vots), i el vot contrari d’ERC (1 vot).
19è.- APROVAR LES QUOTES DEFINITIVES DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA
URBANITZACIÓ DEL CARRER DE TOSSA.Atès que han finalitzat les obres d’ampliació i reforma de la urbanització del carrer Tossa.
Vist l’informe tècnic i econòmic de l’arquitecte municipal i el quadre de quotes definitives.
D’acord amb l’article 33.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals.
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Aprovar les quotes definitives de les contribucions especials de les obres
d’ampliació i reforma de la urbanització del carrer Tossa, segons el quadre que figura a
l’expedient, i que corresponen a:
Cost total obra executada (OBRAS REUNIDAS S.A.)
Projectes tècnics i direcció d’obres
- subvencions
Càrrega assumida pel municipi

23.366.285 PTA
2.295.975 PTA
15.211.300 PTA
10.450.960 PTA

Aportació de l’Ajuntament (10 %)
Import a repartir per Contribucions Especials (90%)

1.045.096 PTA
9.405.864 PTA

Segon.- Requerir als propietaris afectats que en el termini d’un mes a comptar de la
notificació d’aquest acord facin efectives les quantitats que respectivament s’assenyalen a la
columna “2N. PAGAMENT (RESTA)” del quadre aprovat. Transcorregut aquest termini
s’incoarà el procediment de cobrança executiva amb els recàrrecs d’apressament, interessos i
costes corresponents.
Tercer.- Notificar-ho als propietaris afectats indicant-los el detall de la seva quota
respectiva.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable de CiU
(8 vots), l’abstenció del PSC (1 vot) i IC-EV (2 vots), i el vot contrari d’ERC (1 vot).
20è.- RESOLUCIÓ RECURSOS PRESENTATS CONTRA LES QUOTES
PROVISIONALS DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES
D’AMPLIACIÓ DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL VEÏNAT DE MATA.Vistos els diferents recursos de reposició interposats pels diferents propietaris que més
endavant es diran, contra les respectives quotes provisionals de les contribucions especials
per a l’ampliació del col·lector de sanejament del Vt. de Mata per connectar amb el col·lector
general del sistema Cassà-Llagostera, aprovades en la sessió plenària de 28 de gener de 1998.
Atès que tots els recursos es fonamenten en una diferència entre la superfície real de la
parcel·la i la cadastral, que s’ha resolt mitjançant la corresponent rectificació de les dades
cadastrals, segons és de veure en les diferents resolucions de la Gerència de Girona, que cada
recurrent ha presentat com a annex al seu recurs.
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Estimar els recursos de reposició interposats pels propietaris inclosos a la relació
annexa, contra les respectives quotes provisionals de les contribucions especials per
l’ampliació del col·lector de sanejament del Vt. de Mata per connectar amb el col·lector
general del sistema Cassà-Llagostera, aprovades en la sessió plenària del 28 de gener de
1998, deixant-les sense efecte i en el seu lloc practicar-ne de noves d’acord amb les dades
contingudes en aquella mateixa relació annexa.
Segon.- Requerir a cadascun dels referits titulars el pagament del 75 % de les quotes
resultants de la nova liquidació en els terminis reglamentàriament establerts o, en el seu cas,
compensar en el moment de practicar-se el proper pagament parcial, les quantitats pagades en
excés.
Tercer.- Notificar-ho individualment a tots i cadascun dels interessats.
L’Alcaldessa, en nom de CiU, dóna compte de la proposta i demana l’aprovació del Ple, que
es produeix per assentiment de tots els grups.
21è.- APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DELS PREUS DELS PROJECTE
D’URBANITZACIÓ PARCIAL DEL PUIG DEL GENERAL.El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 31-3-1992 va aprovar definitivament el projecte
d’urbanització parcial del Puig del General.
Atès el temps transcorregut, l’arquitecte redactor del projecte, Sr. Francesc Ragolta Bagué,
ha procedit a fer la necessària actualització de preus.

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals.
L’Ajuntament Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Aprovar l’actualització de preus del pressupost del projecte d’urbanització parcial
del Puig del General, per un import total de pressupost d’execució per contracta de
61.432.179 PTA.
Segon.- Declarar que en aquest pressupost d’actualització no s’hi inclouen les partides 8
(“senyalització horitzontal i vertical”) i 9 (“mobiliari urbà”), perquè no formaven part del
projecte original aprovat definitivament en data 31-3-1992; partides que, en el seu cas,
hauran de ser objecte de tramitació i aprovació independent.
L’Alcaldessa presenta la proposta en nom de CiU, explica que és un tema pendent de varies
legislatures, el procediment seguit i l’endarreriment que va suposar la tramitació del canvi de
les zones verdes.
En torn de portaveus, la senyora Montserrat Pla, en nom del PSC manifesta que celebra que
el tema es pugui desencallar.
Al seu torn, el senyor Lluís Postigo, en nom d’IC-EV, s’afegeix a la manifestació feta per la
senyora Pla i demana poder assistir a les reunions que es facin amb els propietaris.
L’Alcaldessa l’informa que en aquest cas no s’han mantingut reunions amb els propietaris
afectats, llevat d’una entrevista amb un grup d’ells, però no amb la Junta.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable de CiU
(8 vots) i l’abstenció del PSC (1 vot), IC-EV (2 vots) i d’ERC (1 vot).
I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les deu hores i quaranta-cinc minuts de
la nit de la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb mi, el
Secretari, que ho certifico.

ACTA Nº 4/99 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 19 DE MAIG DE 1999.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia dinou de maig de mil nou-cents noranta-nou
es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió extraordinària sota la
Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i amb l’assistència dels Regidors Srs.
Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Narcís Llinàs Gavilán, Fina Gispert Massa,
Yolanda Nohé Arbuser, Joan Pareta Fausellas, Lluís Ayach Costa, Montserrat Pla Font, Joan
Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo García i Antoni Navarro Robledo. Excusa la seva assistència el
Sr. Jordi Noguera Sabarí. Actua com a Secretari el Sr. Manuel Ibarz Casadevall.
La Presidenta declara oberta la sessió.
A continuació proposa que sigui modificat l’ordre del dia mitjançant la introducció d’un nou punt,
que seria el núm. 11, consistent en l’aprovació de les Bases que han de regir la concessió de la
Beca de Recerca “Esteve Fa Tolsanas”.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
Es reprèn la sessió.
1r.- APROVAR ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 14-4-1999.
El senyor Jordi Bayé formula una esmena en el sentit de precisar que en el punt 5è de l’ordre del
dia es diu que les preguntes formulades per la senyora Montserrat Pla i el senyor Antoni Navarro
van ser respostes per ell, quan en realitat qui les va respondre va ser la senyora Yolanda Nohé.
La senyora Alcaldessa per la seva banda formula una esmena al punt 11è en el sentit de precisar
que en la seva intervenció en resposta a la del senyor Lluís Postigo va dir que “ja s’ha encarregat
el projecte fa uns dos mesos i quan estigui executat es connectarà al col·lector de Llagostera
Residencial”.
Amb la introducció de les esmenes indicades, s’aprova l’acta de la sessió anterior.
2n.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT EN EL
QUAL S’INFORMA DE L’ENCÀRREC PER REALITZAR EL PROJECTE DE LA
NOVA CONSTRUCCIÓ D’UN I.E.S. A LLAGOSTERA.Per part de l’Alcaldessa es dóna compte del següent escrit que ha tramès l’Hble. Conseller
d’Ensenyament:
“Em plau informar-vos que el Govern, en la sessió del dia 19 d’abril, ha aprovat l’encàrrec
d’execució d’un bon nombre d’actuacions en centres docents arreu de Catalunya, entre les quals, i
corresponent al vostre municipi:
-El projecte de nova construcció de l’IES de Llagostera.
No dubto que compartireu la meva satisfacció per aquesta notícia i el convenciment que les
actuacions previstes han de significar una millora important en les instal·lacions docents i en
l’oferta educativa de Catalunya.”

3r.- DONAR COMPTE DE L’ADJUDICACIÓ DIRECTA A IBALUCE, S.L. DE LA
FINCA PROPIETAT DEL SR. JOSEP MARIA FONTANALS BONAVENTURA PER LA
CANCEL·LACIÓ DEL DEUTE CONTRET AMB L’AJUNTAMENT.L’Alcaldessa dóna compte al Plenari de les passes fetes al llarg de la tramitació del procediment
seguit per cobrar el deute que tenia contret el senyor Josep Maria Fontanals, que ha finalitzat amb
l’adjudicació directa dels béns que li havien estat embargats i subhastats, posant de relleu que la
quantitat satisfeta per la companyia IBALUCE S. L. ha permès recuperar a la Tresoreria
municipal una suma de quasi 70 milions de pessetes, la meitat aproximada de les quals correspon
a la xifra per la qual es va fer l’embarg i l’altra meitat a la garantia prestada pel pagament de la
resta del deute tributari en forma d’aval bancari. Afegeix que en la seva opinió aquest fet ajudarà
a desencallar la tramitació dels plans parcials de Selva Brava i Font Bona.
El senyor Jordi Bayé intervé breument per ampliar la informació i explicar els detalls de
l’operació, especificant de forma detallada les quantitats degudes pel senyor Fontanals i els
conceptes pels quals es van meritar.

4t.RATIFICAR ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN PEL QUAL ES
FORMULAVEN AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’ANTIC
TRAÇAT DE LA VIA DEL TREN PER A CARRIL BICI.Vist l’acord de la Comissió de Govern de data 11-5-1999, pel qual es formulen al·legacions al
projecte d’adequació de l’antic traçat de la via del tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona per a
bicicletes i vianants que promou el Consorci de la via del tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona.
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Ratificar el tots els seus punts l’acord de la Comissió de Govern de data 11-5-1999.
Segon.- Notificar-ho al Consorci de la via del tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona.
La senyora Fina Gispert explica el contingut de les al·legacions presentades per l’Ajuntament.
La senyora Montserrat Pla, en nom del PSC, manifesta el seu acord amb el contingut de les
al·legacions des del punt de vista tècnic, si bé creu que en la seva formulació ha mancat consens
polític entre les forces representades al consistori.
El senyor Lluís Postigo, en nom d’IC-EV, intervé per coincidir en l’opinió manifestada per la
senyora Pla, en el sentit de lamentar que ni hi hagi hagut consens polític i que en la tramitació de
l’expedient hagi mancat informació.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de CiU (8
vots) i l’abstenció del PSC (2 vots) i d’IC-EV (2 vots).
5è.- APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER LA QUAL ES CREA
EL CENS DELS ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I SE’N REGULA LA
TINENÇA.Examinada l’Ordenança municipal per la qual es crea el cens dels animals domèstics de
companyia i se’n regula la tinença en el terme municipal de Llagostera i
Atès que és competència del Ple l’aprovació d’ordenances i reglaments en matèries de
competència municipal,
El Ple, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal per la qual es crea el cens dels animals
domèstics de companyia i se’n regula la tinença en el terme municipal de Llagostera.

Segon.- Exposar-la al públic pel termini de trenta dies per tal que s’hi puguin presentar
al·legacions.
Tercer.- En cas que no es presentin al·legacions, s’entendrà aprovada definitivament.
L’Alcaldessa, en nom de CiU, presenta la proposta i la justifica en la necessitat d’establir normes
de convivència en relació a la tinença d’animals domèstics, en sintonia amb l’estat d’opinió creat
arran de fets lamentables que han estat notícia en els mitjans de comunicació al llarg dels darrers
mesos.
La senyora Yolanda Nohé intervé per explicar el contingut de l’ordenança i els objectius que es
proposa.
En torn de portaveus intervé la senyora Montserrat Pla en nom del PSC per manifestar el seu
acord amb la proposta i l’opinió del seu grup que la regulació hauria d’haver estat més àmplia.
El senyor Lluís Postigo, en nom d’IC-EV expressa el seu acord, atès que considera que més val
això que res, però abunda en la idea que caldria fer-la més extensa amb articles relatius als drets
dels animals.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
6è.- INICIAR EXPEDIENT PER L’ADQUISICIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
AL CLUB DE TENNIS “LA CANYERA”.Vista l’acta de l’Assemblea General de socis del Club de Tennis La Canyera, celebrada el
proppassat 2 de maig de 1999, en la qual, entre altres, es va tractar de la transmissió del terreny i
de les instal·lacions esportives de la seva propietat a l’Ajuntament.
D’acord amb l’article 30 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals.
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:
Primer.- Iniciar expedient per a l’adquisició gratuïta i obligatòria del terreny de 13.244’63 m2.
(finca registral 5179, tom 2438, llibre 111 de Llagostera, foli 162, inscripció 1ª) i l’adquisició
onerosa de les instal·lacions (edificacions, equipaments, mobiliari, etc.) que hi ha al seu damunt,
segons relació que consta a l’expedient, propietat del Club de Tennis La Canyera, pel preu de
14.500.000—PTA, amb sotmetiment a la condició especial que el Club de Tennis La Canyera
conservi els drets d’explotació de les instal·lacions fins l’acabament de les obres d’urbanització
del sector “La Canyera”, i com a mínim durant els exercicis 1999 i 2000, a fi que pugui fer efectiu
el deute contret a l’Ajuntament.
Segon.- Que per part de la Secretaria-Intervenció municipal s’informi en relació a la legalitat
d’aquesta adquisició i que els serveis tècnics municipals facin la valoració pericial de les
instal·lacions a adquirir de forma onerosa.
Tercer.- Notificar-ho al Club de Tennis La Canyera per al seu coneixement.
L’Alcaldessa, en nom de CiU, presenta la proposta i la justifica en la necessitat d’avançar en
l’adopció de mesures que contribueixin a desencallar l’actual situació de suspensió de llicències
de “La Canyera”.
En torn de portaveus, la senyora Montserrat Pla, en nom del PSC, manifesta que creu molt
important poder legalitzar definitivament la urbanització.
El senyor Lluís Postigo, en nom d’IC-EV, espessa la seva opinió que l’obertura de l’expedient
d’adquisició del terreny i les instal·lacions esportives enceta una expectativa per resoldre
definitivament la situació d’aquesta urbanització.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.

7è.- APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES, TRANSPORTS RIBAS.Vist el Plec de Condicions que regí el concurs per a l’adjudicació del servei de recollida
domiciliària d’escombraries, i en particular la base desena, on es regula la revisió de preus,
Vista la petició feta per l’adjudicatari del servei i l’informe emès pels serveis tècnics municipals.
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Aprovar la revisió de preus a què té dret l’adjudicatari del servei de recollida domiciliària
d’escombraries, Transports Ribas, amb efectes del dia 1 de gener de 1999 i fixar l’augment en un
2% en relació a l’any 1998.
El senyor Jordi Bayé, en nom de CiU, presenta la proposta i explica que obeeix a l’aplicació
d’una fórmula matemàtica complexa, el resultat del càlcul de la qual és un 2 %, equivalent al
percentatge d’increment de l’índex de preus al consum de l’any 1998.
La senyora Montserrat Pla, en nom del PSC, manifesta que no té cap objeccció a formular.
El senyor Antoni Navarro, en nom d’IC-EV, manifesta que no veu prou clara la proposta, atès que
tant dels càlculs que ell mateix ha realitzat com de l’escrit que presenta el senyor Ribas es dedueix
que el percentatge ha de ser de l’1’02 %.
El senyor Bayé intervé per aclarir que l’1’02 no és un percentatge, sinó un coeficient, l’aplicació
del qual dóna com a resultat l’increment proposat del 2 %.
A continuació el senyor Navarro formula un seguit d’objeccions en relació a la supressió de
diversos contenidors industrials i la consegüent reducció de feina que comporten.
El senyor Bayé intervé per coincidir amb el senyor Navarro en l’opinió que en el futur immediat
caldrà fer una revisió de les condicions del contracte en profunditat.
Continua el senyor Navarro expressant la seva opinió que, d’acord amb el plec de condicions del
contracte hi havia 625 contenidors a recollir, a raó de 4.000 pta. per contenidor, de manera que la
supressió de contenidors comportarà un important estalvi per al concessionari.
Intervé el senyor Lluís Ayach per puntualitzar que la previsió inicial s’ha vist modificada en els
darrers anys per un increment del nombre de contenidors que en aquests moments s’acosta als
800, per la qual cosa encara que sembli que s’hagi suprimit algun contenidor, en realitat el
nombre total ha augmentat atès que se n’han posat de nous en altres ubicacions.
El senyor Navarro finalitza la seva intervenció insistint que el seu grup és de l’opinió que s’ha de
revisar el contracte.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de CiU (8
vots) i del PSC (2 vots), i el vot en contra d’IC-EV (2 vots).
8è.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES RELATIVA A LA NORMATIVA REGULADORA DE LES
EXPLOTACIONS PORCINES.Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 30 de desembre de 1998, va aprovar inicialment
la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament relativa a la normativa
reguladora de les explotacions ramaderes, recollida als articles 172 bis, 176 i 183, segons el
projecte redactat pels serveis tècnics municipals que consta a l’expedient i promogut per
l’Ajuntament.
Atès que aquell acord va ser exposat al públic durant un mes, mitjançant anuncis inserits en el
B.O.P. núm. 14, de 2-2-99, i en el tauler d’edictes de la Corporació.
Atès que en el tràmit d’informació pública s’han presentat dues al·legacions: una per part de
JOSEP GIRONÈS BOSCH (R.E. núm. 334, de 16-2-99) i l’altre de Jaume Olivé Bayó en
representació del SAT RAMADERS DEL GIRONÈS (R.E. núm. 449, de 2-3-99).

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals, aconsellant l’estimació parcial de les al·legacions
en el sentit que és de veure en cada cas.
Vista la nova redacció sorgida a partir d’aquesta estimació parcial.
I d’acord amb l’article 130 del Reglament de Planejament Urbanístic, i la resta de normativa
concordant.
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per JOSEP GIRONÈS BOSCH (R.E.
núm. 334, de 16-2-99) i l’altre de Jaume Olivé Bayó en representació del SAT RAMADERS DEL
GIRONÈS (R.E. núm. 449, de 2-3-99), en el sentit que en cada cas s’indica a l’informe dels
serveis tècnics municipals, del qual se’n donarà trasllat als interessats a efectes de motivació.
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
planejament relativa a la normativa reguladora de les explotacions ramaderes, recollida als articles
172 bis, 176 i 183, que quedarà redactada segons és de veure en el projecte adjunt.
Tercer.- Trametre dos exemplars de la normativa aprovada i una còpia completa de l’expedient
administratiu a la Comissió d’Urbanisme de Girona als efectes de la seva aprovació definitiva i
posterior publicació al D.O.G.C.
L’Alcaldessa, en nom de CiU, presenta la proposta. Explica els fets que van donar origen a la
tramitació de la modificació que ara es sotmet a l’aprovació del Ple, recorda l’existència
d’explotacions que no estan legalitzades i les demandes d’instal·lació de noves explotacions.
Exposa el parer del seu grup segons el qual el fet de promoure les condicions per què la gent de
pagès es pugui quedar al camp mantenint unes condicions de vida dignes en unes explotacions
rendibles també és una manera de procurar pel medi. És per això que les disposicions transitòries
de la proposta contemplen les futures ampliacions mantenint els paràmetres mínims exigits al
conjunt de les explotacions.
En torn de portaveus, la senyora Montserrat Pla, en nom del PSC, expressa l’acord del seu grup
amb la proposta, si bé manifesta que per coherència amb la posició mantinguda al llarg de la
tramitació, el seu vot serà d’abstenció.
El senyor Lluís Postigo, en el torn d’IC-EV, manifesta que el seu grup comparteix els criteris de
fons de la proposta i que hauria volgut parlar amb les persones que han presentat al·legacions,
cosa que no ha pogut fer per manca de temps. Finalitza la seva intervenció expressant el seu parer
que cal aprovar una ordenança reguladora del purins.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb le vot favorable de CiU (8
vots) i l’abstenció de PSC (2 vots) i IC-EV (2 vots).
9è.- APROVAR INICIALMENT EL PLA PARCIAL “FONT-BONA”.Vist el projecte de Pla Parcial de la urbanització FONT BONA, redactat pels arquitectes Jordi
Solé Sans i Xavier Roman Viñas, promogut per l’Associació de Propietaris de Font Bona.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals i per la Secretaria de la Corporació.
I de conformitat amb la tramitació prevista a l’article 139 i concordants del Reglament de
Planejament Urbanístic.
L’Ajuntament Ple, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de Pla Parcial de la urbanització FONT BONA, redactat
pels arquitectes Jordi Solé Sans i Xavier Roman Viñas, i promogut per l’Associació de Propietaris
de Font Bona, condicionant la seva aprovació provisional a la presentació del projecte
degudament visat pel Col·legi Professional competent.
Segon.- Exposar-ho al públic durant un mes, mitjançant anuncis que s’inseriran en el B.O.P., en
un dels diaris de major difusió provincial i en el tauler d’edictes de la corporació, per tal que els
interessats puguin examinar l’expedient a les oficines municipals, en hores d’atenció al públic, i
presentar les al·legacions que creguin oportú.

Tercer.- Notificar-ho individualment a tots els propietaris del sector, atorgant-los igual termini
d’exposició al públic, encara que comptat des de la recepció d’aquest acord, de conformitat amb
l’article 87.1 del Decret Legislatiu 1/1990 i l’article 139.2 del Reglament de Planejament.
Quart.- Suspendre l’atorgament de llicències de parcel.lació, d’edificació i d’enderrocament en
tot l’àmbit del Pla Parcial, i donar-hi la publicitat reglamentària prevista.
L’Alcaldessa, en nom de CiU, diu que és un motiu de satisfacció presentar la proposta, atès que
suposa un pas molt important per encarrilar el desenvolupament urbanístic del sector. Creu, a més,
que la urbanització de Font Bona i la futura construcció del pas subterrani de la carretera de
Vidreres per accedir al veïnat de Sant Llorenç, constitueixen un conjunt de millores llargament
esperades.
La senyora Montserrat Pla, en nom del PSC, coincideix a qualificar la proposta de molt important,
si bé recorda que encara no hi ha una solució per a les parcel·les que estan en terme municipal de
Tossa.
L’Alcaldessa intervé per explicar que ha mantingut contactes amb l’Alcalde de Tossa per resoldre
la qüestió.
El senyor Lluís Postigo, en nom d’IC-EV, vol deixar constància del reconeixement del seu grup a
l’esforç fet en els darrers anys pels propietaris de parcel·les per resoldre la situació.
L’Alcaldessa intervé per adherir-se a aquest reconeixement.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
10è.- APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES QUE REGIRÀ EL CONCURS PER
ADJUDICAR L’EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE LA
URBANITZACIÓ LLAGOSTERA RESIDENCIAL.Vist l’expedient per adjudicar l’explotació de les instal·lacions esportives de la urbanització
LLAGOSTERA RESIDENCIAL, de propietat municipal.
D’acord amb la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques.
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules particulars que han de regir el concurs per adjudicar
l’explotació de les instal·lacions esportives de la urbanització LLAGOSTERA RESIDENCIAL,
de propietat municipal, pel procediment obert; exposar-lo al públic durant 20 dies, a comptar de
la seva publicació al B.O.P., als efectes d’examen i presentació d’al·legacions; i simultàniament,
convocar la licitació.
Segon.- Disposar que la Mesa de Contractació tingui la següent composició:
 President: l’Alcalde, o regidor en qui delegui.
 Vocals: - regidor delegat de l’àrea d’esports.
- regidor delegat de l’àrea d’urbanisme
- l’arquitecte municipal
 Secretari: el de la Corporació o funcionari en qui delegui.
Tercer.- Facultar l’Alcaldia per atorgar els documents necessaris per a l’execució d’aquest acord.
L’Alcaldessa presenta la proposta en nom de CiU i la justifica en la necessitat de resoldre l’estat
d’abandó de les instal·lacions. Explica el contingut de les condicions previstes per a la concessió
que consisteixen fonamentalment en la realització d’obres a canvi d’anys d’explotació per
amortitzar-les, deixant oberta la possibilitat d’ampliar el termini previst per les obres mínimes a
realitzar segons les estimacions fetes pels tècnics municipals en funció de les millores que
s’ofereixin per part dels interessats.

La senyora Montserrat Pla, en nom del PSC, manifesta el seu parer que es tracta d’una proposta
molt agosarada que veu molt difícil que compti amb persones disposades a participar, atesa la
inversió que cal fer.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable de CiU (8
vots) i l’abstenció del PSC (2 vots) i d’IC-EV (2 vots).
11è.- APROVAR LES BASES QUE HAN DE REGIR LA BECA DE RECERCA ESTEVE
FA.Atès que el setembre de l’any 1997 es va convocar la Primera Beca de Recerca Esteve Fa
Tolsanas,
Atès que el primer treball fruit d’aquesta beca està a punt de ser lliurat a l’Ajuntament de
Llagostera.
I per tal d’assegurar la continuïtat a la Beca de manera que es pugui continuar incentivant els
treballs d’investigació sobre el nostre passat,
L’Ajuntament Ple, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:
L’Ajuntament de Llagostera , a través de l’Àrea de Cultura, convoca la Beca Esteve Fa
Tolsanas, que amb caràcter bianual , té per objectiu de fomentar la recerca i contribuir al
coneixement de la realitat actual i històrica del poble.

BASES
1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA BECA
Aquesta beca s’atorgarà al millor projecte d’investigació sobre qualsevol àrea de coneixement
(ciències naturals, socials, econòmiques, etc.) que tingui relació directa amb Llagostera, la seva
gent, la seva història, el seu medi natural, la seva realitat col·lectiva…
2.- DOTACIÓ DE LA BECA
La beca Esteve Fa Tolsanas està dotada amb 300.000.-PTA i el seu import es farà efectiu en dues
parts. La primera de 100.000.-PTA es lliurarà en el moment de la concessió de la beca i la resta
una vegada finalitzat el treball.
3.- CANDIDATS
Podran optar a aquesta beca aquells investigadors a títol individual o col·lectiu que presentin una
proposta d’i investigació, d´ acord amb les presents bases.
4.- DOCUMENTACIÓ
Els candidats hauran de trametre a la Secretaria de la Beca la següent documentació:
a) Dades personals i “curriculum vitae” del sol·licitant
b) Projecte de treball, on es presentin els objectius que es volen assolir, les fonts, la bibliografia i
la metodologia que s’utilitzarà. Aquest projecte tindrà un mínim de cinc folis i un màxim de deu.
En el cas de projectes col·lectius, caldrà indicar el nom d’un responsable o representant del grup.
5.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 30 de novembre de 1997 a la
Secretaria de la Beca.
6.- EL JURAT
Un Jurat, designat ad hoc per l’Ajuntament de Llagostera i format per representants seus per
representants de la Universitat de Girona especialitzats en les matèries dels projectes que opten a
la convocatòria, analitzarà i avaluarà tots els projectes i seleccionarà aquell que, segons el seu
criteri, sigui mereixedor de la Beca. L’acta amb el veredicte del jurat es farà pública en el termini
de dos mesos.
El Jurat podrà demanar informació complementària i convocar l’aspirant per comprovar la seva
idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-li l’ampliació o modificació del projecte
per fer-lo més operatiu. També, si s’escau, podrà sol·licitar assessorament d’altres persones sobre
l’interès i l’abast del projecte.
La beca es podrà declarar deserta si el Jurat considera que cap dels projectes concursants no
assoleix una qualitat suficient.
7.- VEREDICTE DEL JURAT
El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic el dia

.

8.- EL SEGUIMENT DEL TREBALL
Un cop atorgada la Beca, el Jurat nomenarà un tutor, de comú acord amb el mateix autor o autors
de projecte, per supervisar el treball i informar-ne l’entitat convocant. Cada quatre mesos, el
beneficiari de la Beca presentarà un informe sobre l’estat de la recerca, amb el vist-i-plau del
tutor. L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre la continuïtat de la Beca, d’acord amb el Jurat
i amb el tutor, quan apreciï que el becari incompleix greument els compromisos contrets.
9.- LLIURAMENT DEL TREBALL
En el termini d’un any a partir de la concessió de la Beca, el beneficiari haurà de lliurar tres
exemplars del treball d’investigació acabat, redactat en català, amb una extensió de 100 a 150
fulls Din A4 (mecanografiats a 35 línies de 70 espais aproximadament), il·lustracions a part, i
una còpia en suport informàtic( word per a windows, wp5.1.) així com un resum en paper de 15
a 25 folis.
10.- PROPIETAT DEL TREBALL
El treball guardonat restarà en propietat de l´ entitat organitzadora . L’Ajuntament de Llagostera
es reservar el dret a publicar el treball si ho considera oportú. Els autors es comprometen a
adequar el treball i a supervisar-ne la publicació sense gratificacions complementàries. No
obstant això, si un cop transcorreguts dos anys de la presentació del treball aquest no s’hagués
publicat, o no se n’hagués començat el procés de publicació, els autors podran disposar-ne
lliurament i publicar-lo pel seu compte , o amb ajuts de qualsevol mena. Només caldrà que ho
comuniquin prèviament a l’Ajuntament de Llagostera i que facin constar que el treball ha estat
elaborat gràcies a la Beca Esteve Fa i Tolsanas i en lliuraran dos exemplars a l’Ajuntament de
Llagostera.
L’obtenció de la beca no condiciona el fet que l’adjudicatari pugui beneficiar-se d’altres ajuts,
sempre i quan no superin el 100% del valor de la Beca.

L’Alcaldessa presenta la proposta en nom de CiU.
Sense intervenció de cap dels grups municipals, es sotmet a votació i resulta aprovada per
unanimitat.
12è.- SORTEIG NOMENAMENT MEMBRES MESES ELECTORALS ELECCIONS DIA
13-6-1999.D’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei Orgànica de Règim Electoral (Llei 5/1995, de 19
de juny) sobre la formació de Meses Electorals, es procedeix a efectuar el sorteig públic dels
Membres de les Meses Electorals per a les Eleccions Municipals, que tindran lloc el proper dia 13
de juny, el resultat del qual és el següent:
SECCIÓ PRIMERA MESA A
President
1r. suplent
2n.suplent

Esther Codina Antonell
Raquel Coll Consuegra
Núria Comas Gruart

Vocal 1
1r. suplent
2n. suplent

Francisco Conde Villena
Encarnación Cortés Rodríguez
Pere Cuartero Payret

Vocal 2
1r. suplent
2n. suplent

Judit Daranas Expósito
Aurora Díaz Roldán
Juan Bta. Entrena Brull

SECCIÓ PRIMERA MESA B
President
1r. suplent
2n.suplent

Marta Sagué Cateura
Maria Josefa Saltó Cantal
Indalecio Sánchez Lagos

Vocal 1
1r. suplent
2n.suplent

Dolores Sánchez Sánchez
Pedro Sastre Berdejú
Verónica Serrano Cortés

Vocal 2
1r.suplent
2n.suplent

Montserrat Solà Ribes
Jordi Soler Ramionet
Isabel Tarinas Vall-llosera

SECCIÓ SEGONA

MESA A

President
1r.suplent
2n.suplent

Lourdes Gurnés Selis
Yvonne Houdijk Veen Van
Rafael López Moya

Vocal 1
1r.suplent
2n.suplent

Núria Llagostera Prunell
Irene Llinàs Tarrés
Núria Llorens Comerma

Vocal 2

Manuel Aguilera Moreno

1r.suplent
2n.suplent

Ramon Alcalà Àvila
Lluís Amat Barnés

SECCIÓ SEGONA

MESA B

President
1r.suplent
2n.suplent

Emilio Varea Cárcel
Joaquin Ventura Sureda
Joan Via Soler

Vocal 1
1r.suplent
2n.suplent

Juan Vila Expósito
Jaime Vila Planells
Teresa Vives Durán

Vocal 2
1r. suplent
2n.suplent

Julian Xirgu Ciurana
Alberto Xirgu Ribot
Isabel Maimí Llinàs

SECCIÓ TERCERA MESA ÚNICA
President
1r.suplent
2n.suplent

José-Angel de la Torre Vivar
Montserrat Torrent Camós
Antoni Trias Trueta

Vocal 1
1r.suplent
2n.suplent

Lourdes Turón Izquierdo
Elisenda Vall-llosera Miquela
Francesc-Xavier Vendrell Font

Vocal 2
1r.suplent
2n.suplent

Joaquin Vicens Alay
Arístides Vidal Lozano
Olga Vila Prat

SECCIÓ QUARTA MESA ÚNICA
President
1r.suplent
2n.suplent

Margarita Aubó Massa
Francisca Barea Gutiérrez
Marta Blasco Martínez

Vocal 1
1r.suplent
2n.suplent

Maria Rosa Bosch Gispert
Maria Gemma Caballero Villar
Esther Calvo Vivaracho

Vocal 2
1r.suplent
2n.suplent

Roser Caritg Paradeda
Joan Carreras Quintana
Vicenta Casamitjana Juvanteny

I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22 hores i 45 minuts de la nit de
la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb mi, el Secretari, que ho
certifico.

ACTA Nº 5/99 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 21 DE JUNY DE 1999.A la vila de Llagostera a les vuit del vespre del dia vint-i-u de juny de mil nou-cents
noranta-nou es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió
extraordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i amb
l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Narcís
Llinàs Gavilán, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Joan Pareta Fausellas,
Lluís Ayach Costa, Joan Fabrellas Lloveras, Josep Lluís Postigo García, Antoni
Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Excusa la seva assistència la Sra. Montserrat
Pla Font. Actua com a Secretari el Sr. Manuel Ibarz Casadevall.
La Presidenta declara oberta la sessió.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 19-5-1999.S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior del dia 19-5-1999.
2n.- RESOLUCIÓ DEL CONCURS PER A LA PROVISIÓ DE LES PLACES DE
SECRETARI I INTERVENTOR DE LA CORPORACIÓ.Vista la proposta de resolució del Tribunal que va avaluar el concurs ordinari per a la
provisió dels llocs de treball de Secretaria i Intervenció d’aquest Ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:
Primer.- Proposar al “Ministerio de las Administraciones Públicas, Dirección General
de la Función Pública” el nomenament del Sr. CARLES MITJÀ SARVISÉ per ocupar
la plaça de Secretaria d’aquesta Corporació.
La resolució es fonamenta en la proposta de resolució efectuada pel Tribunal,
d’acord amb les Bases aprovades pel Ple de la Corporació en sessió ordinària
celebrada el dia 27 de gener de 1999 i segons la resolució del 23 d’abril de 1999 de
la Direcció General de la Funció Pública, publicada en el B.O.E. núm. 114, del dia
13 de maig de 1999, atès que el concursant ha obtingut una puntuació de 12,67 punts,
superior a la puntuació mínima de 5,50 punts exigits a la convocatòria.
Segon.- Declarar deserta la plaça d’ Intervenció d’aquesta Corporació, per no haver-se
presentat cap concursant.
Tercer.- Trametre aquesta resolució al “Ministerio de las Administraciones Públicas,
Dirección General de la Función Pública”.
I, en no haver-hi més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les vint hores i divuit minuts
del vespre de la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb
mi, el Secretari, que ho certifico.

ACTA Nº 6/99 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 21 DE JUNY DE 1999.A la vila de Llagostera a les dos quarts de nou del vespre del dia vint-i-u de juny de
mil nou-cents noranta-nou es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per
celebrar sessió extraordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho
Espigulé i amb l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé
Sureda, Narcís Llinàs Gavilán, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Joan Pareta
Fausellas, Lluís Ayach Costa, Joan Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo García, Antoni
Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Excusa la seva assistència la Sra. Montserrat
Pla Font. Actua com a Secretari el Sr. Manuel Ibarz Casadevall.
La Sra. Alcaldessa declara oberta la sessió.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR Nº 5/99 DEL DIA 21-6-1999.
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior nº 5/99 del dia 21-6-99.
I, en no haver-hi més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les vuit hores i trenta-vuit
minuts del vespre de la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra.
Alcaldessa amb mi, el Secretari, que ho certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT
Dissabte, 3 de juliol de 1999, a les 12:00 hores
El Secretari introdueix l’acte llegint els articles 194 i 195 de la Llei Orgànica del
Règim Electoral General i donant compte d’haver-se fet l’Acta d’arqueig i
l’Inventari de Béns de la Corporació.
1. Constitució de la Mesa d’Edat
El Secretari crida a formar la Mesa d’Edat, llegint el nom dels regidors, senyor
Miquel Ramis i Coris, com a regidor de més edat, i el senyor Ramon Soler
Salvadó, com a regidor de menys edat.
Els regidors cridats a formar part de la Mesa d’Edat llegeixen la fórmula del
jurament i passen a ocupar el seu lloc
Presideix la sessió el regidor de més edat, senyor Miquel Ramis i Coris, que
declara oberta la sessió
A continuació, la mesa comprova les credencials i les acreditacions presentades
pels regidors assistents.
2. Constitució de la Corporació
El President s’adreça als regidors i disposa que, d’acord amb allò que preveu el
Reial Decret 707/1979, els regidors electes prestin jurament o promesa, que
prenguin possessió del seu respectiu càrrec i que ocupin el seu lloc a la taula.

El Secretari llegeix els noms dels regidors que, al seu torn alfabètic, juren o
prometen d’acord amb la fórmula: "Juro o prometo per la meva consciència i
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a
normes fonamentals de l’Estat."
Així ho fan el senyor Josep Ayach i Costa, el senyor Esteve Barceló i Bosch, el
senyor Josep Comas i Boadas, el senyor Salvador Devant i Ribera, la senyora
Marta Julià i Mestres, la senyora Montserrat Pla i Font, el senyor Josep Lluís
Postigo i Garcia i el senyor Josep Manuel Ramírez i Malagon. El senyor
Jaume Moll i Ferrandis, el senyor Jordi Noguera i Sabarí i la senyora
Montserrat Vila i Gutarra, ho fan per imperatiu legal. A continuació ocupen el
seu lloc a la Mesa i el president declara constituïda la Corporació.

3. Elecció d’Alcalde
El President s’adreça als Regidors per iniciar el procés d’elecció d’Alcalde. Per
això invita els representants dels grups polítics que han concorregut a les
eleccions a proposar els seus candidats. Per fer la seva proposta, dóna la paraula
al representant de Convergència i Unió. El senyor Josep Comas intervé per
proposar la seva candidatura a l’Alcaldia.
Finalitzada la intervenció del representant de CiU, el President dóna la paraula al
representant d’Entesa per Llagostera per fer la seva proposta de candidat a
Alcalde. Intervé el senyor Jaume Moll per proposar com a candidat el senyor
Josep Lluís Postigo i Garcia.
Finalitzada la intervenció del representant d’Entesa, el President s’adreça als
regidors per indicar que l’elecció d’Alcalde es sotmetrà a votació secreta
mitjançant el procediment de papereta i urna, utilitzant les paperetes que se’ls han
posat a disposició, en les quals caldrà que anotin el nom del seu candidat. A
continuació el Secretari llegeix els noms dels regidors per tal que, per ordre
alfabètic, s’apropin a l’urna i dipositin la seva papereta.
Finalitzada la votació, el President procedeix a l’obertura de l’urna i a fer al
recompte dels vots emesos. Una vegada fet el recompte, el President fa públic el
resultat de l’escrutini, anunciant que el senyor Josep Comas Boadas ha obtingut 6
vots i que el senyor Josep Lluís Postigo i Garcia ha obtingut 7 vots. Per tant
declara elegit Alcalde de Llagostera el senyor Josep Lluís Postigo i Garcia, al qual
pren jurament.
El senyor Josep Lluís Postigo promet el càrrec i acte seguit pren possessió de
l’Alcaldia i ocupa la Presidència de la sessió.
A continuació el nou Alcalde dóna la paraula al cap de la candidatura de
Convergència i Unió i el senyor Josep Comas i Boadas diu:
“Voldria, en primer lloc, felicitar en Lluís Postigo per la confiança que acaba de
rebre de part dels seus companys de candidatura. Nosaltres, com heu pogut
comprovar, no li hem donat suport, però això no vol dir que sempre l’hi neguem.
Els representants de CiU, a partir d’aquest moment, farem allò pel que ens vàrem
presentar i pel que la gent de Llagostera ens ha donat el seu suport, és a dir,
treballarem pel nostre poble. I ho farem de la millor manera que siguem capaços,
donades les circumstàncies actuals. Volem que sapigueu que treballarem intentant
sumar i no restar, intentarem aportar tot allò de positiu que siguem capaços i
esperem que aquesta predisposició en positiu sigui la mateixa per ambdues parts.
A hores d’ara i malgrat que al nostre entendre hi ha hagut temps més que suficient
per establir un diàleg, o almenys una predisposició al diàleg i a la col.laboració,

no hi ha estat, però sapigueu que nosaltres sempre estem i estarem disposats a ferho; però això sí, ho farem valedors de la confiança que ens ha atorgat el poble de
Llagostera i sempre en proporció a aquest important suport. Personalment penso
que seria tan poc adequat no reconèixer que vosaltres n’heu rebut una mica més,
com no reconèixer, per part vostra, que nosaltres n’hem rebut només una mica
menys. Amb això vull dir que, si bé sempre estarem disposats a col.laborar,
sempre demanarem aquest reconeixement envers els nostres votants, perquè
entenem que nosaltres tenim el deure moral de treballar per portar a terme allò pel
que ens han votat. Però estic segur que per poc que ens hi esforcem podem trobar
punts en comú. Nosaltres, potser per costum, volem fer unes propostes i uns
raonaments de govern, i a ben segur que vosaltres, ara que també esteu al govern,
també ho fareu. Per això penso que si hi ha una bona predisposició, que per part
nostra hi és, podem desenvolupar una gran tasca, conjuntament o per separat però
cadascun en el seu paper corresponent, una gran tasca al cap i a la fi.
Avui comencem una legislatura en la qual voldríem que imperés el respecte per la
diversitat i el treball. Darrera deixem moltes coses, deixem unes situacions i unes
persones determinades, deixem una renyida campanya electoral i una saludable i
democràtica rivalitat. Però davant nostre tenim quatre anys que nosaltres volem
que siguin profitosos per a Llagostera. Volem que el nostre poble continuï tirant
endavant, volem que la gent de Llagostera pugui gaudir de tot allò que pot i es
mereix tenir. És per aconseguir-ho que ens varem presentar i és per aconseguir-ho
que treballarem a partir d’ara mateix. Moltes gràcies i felicitats.”
Finalitzada la intervenció, pren la paraula l’Alcalde i diu:
Moltes gràcies. Els representants de l’Entesa per Llagostera rebem molt
positivament les paraules d’en Josep Comas. Coincidim amb molts dels aspectes
que ell ha mencionat, quant a tenir aquesta diversitat d’opinions dins de
l’Ajuntament que penso que en tot moment ha d’estar present. Nosaltres pensem
que avui s’enceta un sisè mandat d’ajuntaments democràtics a Llagostera, però
que no és un sisè mandat qualsevol, atès que per a molta gent té una rellevància
especial pel fet que en aquest mandat s’enceta un segon cicle, en el sentit que la
tendència política de l’equip de govern fins ara ha estat una i durant aquests
propers quatre anys s’inicia un període "progressista", tot i que la diferenciació
política a nivell municipal a vegades es redueix.
Som conscients, fent una valoració dels resultats electorals, que hem rebut un vot
de confiança per una tercera part dels votants del poble. No oblidem en cap
moment que els nostres votants, els que han votat l’equip de govern que serà el de
l’Entesa, són al voltant de mil cinc-cents vots, i tenim en compte que uns mil cinccents han votat una opció diferent de la nostra, que és la de Convergència i Unió i
el Partit Popular. Som molt conscients d’aquest resultat, de la mateixa manera que
hauríem de fer una reflexió tots plegats en relació al fet que hi ha unes mil cinccentes persones que no han participat en aquestes eleccions, cosa que ens ha de
preocupar a tots els regidors que ara formem part del nou Consistori. Una tercera

part no ha volgut participar en els eleccions municipals per diferents motius,
perquè els temes municipals no els importen, cosa que dubto perquè els afecten
com a tots, però en definitiva, penso que hem de fer una feina durant aquests
quatre anys per sensibilitzar i fer arribar les coses de l’Ajuntament a tothom del
poble per tal que l’abstencionisme que s’ha produït, cosa que sembla ser una
tònica general a la majoria de pobles, no ens deixi indiferents i intentem fer una
tasca per implicar aquest sector de gent en les decisions municipals. O sigui que
un dels objectius de tots els regidors que formem part de la Corporació hauria de
ser el d’apropar l’Ajuntament al poble, molt més que no s’ha fet fins ara, tota
vegada que tenim un marge d’actuació molt gran en aquest sentit i en segon lloc
ens cal sensibilitzar la gent en totes les decisions que des de l’Ajuntament es
prenguin. Dóna la impressió, a vegades, que els regidors o els representants
escollits a les eleccions pel poble estiguin prenent decisions amb una certa
distància i en definitiva els que estem aquí us representem, som un més de
vosaltres i per tant el que decidim ho decidim com a part vostra i tenint tothom
del poble en consideració. No pensem, doncs, que aquesta distància que hi pugui
haver i que avui per les circumstàncies tal vegada sigui una mica més gran
(recordo que altres dies les cadires eren una mica més a prop nostre) no ha
d’impedir que les decisions les prenguem tots junts i havent consensuat i parlat
amb tota la població.
Encetem aquests quatre anys amb molta il.lusió i moltes ganes de treballar i
voldria deixar ben clar que no tenim com a objectiu romandre en el poder ni
perseguim una finalitat electoralista perquè d’aquí a quatre anys la gent ens torni a
votar, sino convençuts que si la tasca ha estat bona el resultat vindrà al darrera,
perquè pensem que no s’han de fer les coses buscant aquest rendiment electoral.
Intentarem fer les coses de la millor manera possible i per l’ordre de prioritats que
creiem que és l’adient, defugint de fer determinades actuacions que puguin
semblar fetes de cares a l’aparador i si hem de fer coses que no es veuen tant,
també les farem.
Per tant, aquests quatre anys, ens els plantegem en dos sentits, un amb la feina del
dia a dia que se’ns tirarà a sobre, segons m’ha recordat la Pilar Sancho en les
converses que hem tingut aquesta passada setmana en dir-me que la feina es veu
molt diferent des de l’oposició que des del govern, i pel que he vist li he de dir
que tenia tota la raó, atès que l’allau de demandes és increïble. El dia a dia i les
petites coses que s’han de fer són moltíssimes. Tot això no vol dir que a part del
dia a dia no volguem o pretenguem portar una feina de planificació. No només
hem de fer les coses pensant en aquests quatre anys sinó que hem d’intentar fer les
coses pensant en el futur, com hem insistit a dir durant la campanya electoral. Si
les coses es planifiquen i es pensen amb temps, marcant els objectius i
aconseguint les petites fites, els resultats seran molt millors.
Un altre dels objectius que ens marquem com a equip de govern és el d’enterrar
definitivament aquesta confrontació que moltes vegades sobrepassava l’àmbit
polític entre l’equip de govern i l’oposició. Confrontació que a vegades, com hem

pogut constatar en la darrera legislatura, no és positiva per al poble. La qual cosa
no vol dir que no hi hagi d’haver diàleg i discussió política, però sempre dins
d’uns marges. Pensem que determinades maneres s’han d’oblidar i hem d’intentar
que la confrontació sigui raonable i positiva.
Per acabar, atès que sempre tinc la tendència a allargar-me excessivament,
explicar-vos que per imperatiu legal en els trenta propers dies hem de convocar un
segon Ple on es definirà l’organització municipal, fent l’assignació de les
regidories, anomenant els diferents representants en els òrgans municipals i
supramunicipals i per tant, les possibles converses amb els restants membres que
no formen part de l’equip de govern les pensem mantenir durant les properes
setmanes. Després de les eleccions ja em vaig preocupar d’anar a trobar el senyor
Comas, com a cap de llista de Convergència i Unió, i explicar-li una mica quines
eren les nostres intencions, que són les mateixes que vam anunciar en la
campanya electoral, i que els vaig transmetre posteriorment. I atès que en els
programes electorals hi havia força coincidències en diferents punts, pensem que
seria bo que tothom tingués un marge de responsabilitat a l’Ajuntament.
Evidentment, cal tenir en compte que l’opció política que ha guanyat és una, i
aquesta ha de tenir la responsabilitat de portar les regnes, però això no treu que la
resta de regidors puguin tenir una feina, no com a oposició única i exclusivament,
sinó de responsabilitat. Intentarem durant aquestes setmanes acabar-ho de parlar i
veure si arribem a un acord, però la nostra intenció d’entrada és aquesta.
Només em resta emplaçar-vos al proper Ple, preveiem celebrar-lo la tercera
setmana del mes de juliol, donant-li el màxim de publicitat perquè ens agradaria
que durant aquests quatre anys la sala de plens de l’Ajuntament tingués
l’afluència de públic que té avui. Pensem que els temes que es discuteixen aquí i
sobre els

que es prenen decisions són importants i requeriria una presència de públic com la
que tenim avui. Res més. Moltes gràcies a tothom.
S’aixeca la sessió quan són les dotze hores i trenta-cinc minuts, de la qual s’estén
aquesta acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi, el Secretari, que ho certifico.
L’ALCALDE

EL SECRETARI

ACTA Nº 8/99 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
URGENT CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIOL DE
1999.Acta de la sessió del Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Llagostera celebrat el
día 21 de juliol de 1999, al Teatre Casino Llagosterenc. Assisteixen a la sessió,
sota la Presidència de l’Alcalde, senyor Josep Lluís Postigo i García, els Regidors,
senyor Jaume Moll i Ferrandis, senyora Montserrat Pla i Font, senyor Esteve
Barceló i Bou, senyor Jordi Noguera i Sabarí, senyor Miquel Ramis i Coris,
senyora Montserrat Vila i Gutarra, senyor Josep Comas i Boadas, senyor Josep
Manel Ramírez i Malagón, senyora Marta Julià i Mestres, senyor Josep Ayach i
Costa, senyor Ramon Soler i Salvadó i senyor Salvador Devant i Ribera, amb
l’assistència del Secretari de la Corporació, senyor Manuel Ibarz i Casadevall.
Essent l’hora senyalada per la primera convocatòria, obre l’acte l’Alcalde, que
s’adreça als assistents en els següents termes: Bona nit. Donem inici a aquest
segon Ple d’aquest nou mandat. És un Ple extraordinari, com explicarem
seguidament, que segons la legislació vigent tenim l’obligació de celebrar dintre
dels trenta dies següents al que es va fer de constitució. És el Ple que se’n diu del
cartipàs, en el qual bàsicament direm com han quedat les diferents regidories i
procedirem a fer el nomenament dels Regidors i d’altres persones que formen part
dels diferents òrgans col·legiats que tenim.
PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA.Abans de donar inici a aquesta sessió voldria fer dos aclariments respecte l’ordre
del dia: Primer la convocatòria no especifica si estem parlant d’una sessió
ordinària, extraordinària o extraordinària d’urgència. La sessió plenària d’avui és
una sessió extraordinària que nosaltres considerem d’urgència. L’argument bàsic
és que tenim el mes d’agost a sobre i com sabeu tots vosaltres, la majoria
d’administracions fan vacances. Malgrat això hi ha molts òrgans, per posar un
exemple, la Mancomunitat de l’abocador del Ridaura, que convindria constituir
abans del mes d’agost. De fet ja se’ns han adreçat a nosaltres per dir-nos que seria
bo que la setmana vinent tinguéssim ja nomenades les persones que han de formar
part d’aquests òrgans. Per tal de tenir el temps suficient per nomenar-les i
comunicar-ho, pensem que seria convenient fer-ho avui i no més tard.
Feta la votació, s’aprecia per unanimitat la urgència de la sessió plenària.
El segon aclariment respecte l’ordre del dia consisteix en la intenció de l’equip de
govern d’incloure en el mateix, tant si es tracta de sessions ordinàries com
extraordinàries, el punt de precs i preguntes. La llei estableix que només els Plens
de caràcter ordinari obligatòriament han d’incloure l’apartat de precs i preguntes.
Res diu sobre que els Plens extraordinaris també el puguin incloure. Aquest és un

punt que alguns dels que estem aquí, quan estàvem a l’oposició, haviem reclamat
al.legant que d’altre manera es limitava la feina que podia fer l’oposició en el
control dels òrgans de govern, de l’Alcaldia, de la Comissió de Govern, etc.
Malauradament, de la manera que la llei l’estableix, en els precs i preguntes
només hi poden participar els regidors. Almenys per ara. Hem parlat ja amb el
grup de Convergència per tal d’intentar consensuar un Reglament Orgànic
Municipal on s’introduís la possibilitat que el públic també pogués fer precs i
preguntes, però aquest tema per ara haurà d’esperar, malgrat això, si al final de la
sessió algú vol fer algun prec o alguna pregunta tindrà la possibilitat de fer-ho.
Adreçant-se al portaveu de CiU: Si per part del representant de Convergència vol
fer alguna manifestació en relació a la inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia de
les sessions extraordinàries.
El senyor Josep Comas: Estem totalment a favor. L’única cosa que lamentem és
que no se’ns informés ni del punt anterior ni d’aquest punt, en les diferents
trobades que hem tingut aquests darrers dies.
Reprèn la paraula L’Alcalde: D’acord. A veure, només per aclarir el fet. Donada
aquesta urgència o precipitació que hem tingut a l’hora de fer aquest Ple, que no
podíem fer més tard del dia d’avui, potser sí que aspectes com aquests no els hem
comentat. Espero que en properes ocasions el diàleg sigui detallat en relació a tos
i cadascun dels punts de l’ordre del dia. Hauríem de votar també la inclusió
d’aquest punt de precs i preguntes. Vots a favor d’incloure’l?
El senyor Josep Comas: Sí.
Per unanimitat s’inclou el punt que seria el setè de precs i preguntes.
1r.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA
CORPORACIÓ CELEBRADA EL DIA 3-7-99.Per unanimitat s’aprova l’acta.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
ADOPTADES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR I ALTRES ASSUMPTES.Aquest punt és també un punt nou en l’ordre del dia respecte al que estàvem
acostumats. I és la introducció d’un nou apartat que consisteix en el coneixement
de les resolucions de l’Alcaldia adoptades des de la sessió anterior i altres
assumptes. Aquest és un punt que a moltes administracions i ajuntaments s’inclou,
per donar compte dels Decrets que des de l’Alcaldia s’han pogut emetre. Fins ara
no es feia, i penso que és bo donar explicacions als membres dels altres grups del
que s’ha fet, i posar-los a la seva disposició. En definitiva, des de l’última sessió
del dia tres de juliol s’han aprovat els decrets d’Alcaldia que van del número doscents quaranta-nou al tres-cents cinquanta-cinc. El llibre de decrets d’Alcaldia és
de lliure accés per a tots els regidors que vulguin consultar-los. D’aquest decrets,
en ressaltaríem potser per la seva importància els que comentarem posteriorment
referents a delegacions i un, potser aprofitant el quòrum, que és del seu interès i és

que la Sarfa ha demanat permís per tornar a posar la parada que hi havia davant
del Bar El Carril, la parada per fer l’itinerari que va cap a Tossa de Mar. Tornen a
fer, doncs, aquest itinerari i es tornarà a instal·lar aquesta parada davant del Bar El
Carril. El Decret d’Alcaldia concedia aquesta petició. Un altre punt o un altre dels
subpunts d’aquest punt segon és donar compte que s’han constituït dos grups
polítics a l’Ajuntament. Els regidors de Convergència i Unió s’han constituït com
a grup polític a dins de l’Ajuntament i han designat com a portaveu en Josep
Comas. Per l’altra banda, l’equip de l’Entesa també hem constituït grup polític i,
per ara, el portaveu seria jo mateix.
3r.- ACORD SOBRE LA
ORDINÀRIES DEL PLE.-

PERIODICITAT

DE

LES

SESSIONS

Per unanimitat s’aprova el següent acord:
Atès allò que disposa l’article 46.2 de la Llei 11/99, de 21 d’abril, de modificació
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
Primer.- Establir la periodicitat mensual de les sessions ordinàries del Ple l’últim
dimecres de cada mes a les vint-i-una hores, sempre que coincideixi en dia hàbil.
Si la data del Ple coincideix en dia festiu o vigília, l’Alcalde fixarà la data de
celebració de la sessió.
L’Alcalde pren la paraula per manifestar que a diferència del mandat anterior, en
que era obligatori pels ajuntaments de més de cinc-mil habitants, com és el
nostre, fer una sessió ordinària com a mínim cada tres mesos, en aquest, això s’ha
modificat i la llei estableix que com a mínim s’ha de celebrar una sessió ordinària
cada dos.
El senyor Josep Comas intervé per dir: Si em permets voldria dir alguna cosa.
Ara que parlem de les convocatòries dels plens, ja que avui, aprofitant aquesta
experiència, que considero molt positiva, de portar el ple aquí al Casino, també es
tingués en compte que constés en acta que en altres ocasions, quan hi hagi temes
d’interès o es demani per part del grup municipal de Convergència i Unió, també
es pugui tornar a aquesta sala.
Reprèn la paraula el senyor Josep Lluís Postigo: Molt bé. Tal com vàrem
manifestar, nosaltres som partidaris d’acostar les decisions a la gent, i per tant,
sempre que hi hagi una causa que pugui semblar justificada procurarem celebrarlos aquí.
4t.- ACORD SOBRE LA CREACIÓ, LA COMPOSICIÓ I LA
PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
PERMANENT.Pren la paraula l’Alcalde per manifestar que fins ara, per llei, no hi havia
l’obligació que els ajuntaments de més de cinc mil habitants celebressin

comissions informatives. En aquest darrer mandat no hi havia aquesta obligació,
tot i que en anteriors se n’havien celebrat de comissions informatives, i per
decisió de l’equip de govern que en aquell moment manava, que era el de
Convergència i Unió, només feien Juntes de Portaveus. Ens sembla a l’equip de
l’Entesa que durant aquest mandat no té gaire lògica que hi hagin aquestes juntes
de portaveus, tot i que sempre que calgui estem disposats a tenir converses i
canvis d’impressions amb el portaveu del grup de Convergència. Som del parer
que seria molt més profitós i interessant per a tothom eliminar aquestes juntes de
portaveus i fer unes comissions informatives. En principi nosaltres proposem fer
comissions informatives que se celebrarien el dijous abans del dia del Ple, de la
qual formarien part tots els regidors que formen part del ple. O sigui que seria una
mica la preparació del ple. Els membres seríem tots els que formem part del ple i
la periodicitat seria inicialment mensual, el dijous abans de cada ple ordinari.
Llavors hi ha un altre aspecte, que per llei és obligatori i és que hi hagi comissió
especial de comptes. Pensem que havent-hi aquesta Comissió Informativa, la
Comissió Especial de Comptes pot quedar integrada en aquesta Comissió
Informativa i que els membres de la Comissió Especial de Comptes fossin tots els
regidors que formem el Consistori. Només per fer un aclariment, atès que suposo
que la majoria de vosaltres ja ho sabeu, però tant la Junta de Portaveus en el seu
dia, com la Comissió o les Comissions Informatives no són res més que òrgans en
els quals s’informen i es preparen els temes que han d’anar a Ple, i són llocs de
trobada on es dóna l’oportunitat als grups que no estan en l’equip de govern de
controlar tot allò que es fa tant des de l’Alcaldia com des de la Comissió de
Govern.
El senyor Josep Comas: Jo voldria dir que amb aquestes reunions informatives,
que veiem molt bé que es facin i les trobem molt positives, però dubtem una mica
de la seva operativitat en tant que tots els regidors reunits junts per tractar d’un
mateix tema en realitat es pot convertir en un Ple paral.lel o en un Ple on, si
l’objectiu principal és informar i preparar, sembla que si els temes estan
distribuïts per regidories, volent fer un seguiment regidor per regidor com tenim
previst, pensem que en petits grups especialitzats es podria treballar millor i tenir
una informació més acurada de tots els temes de cara a portar una bona preparació
dels temes al Ple.
Reprèn la paraula l’Alcalde: Anem a veure. En relació als comentaris que fas, vull
comentar tres aspectes: un i primer, com podreu comprovar, moltes vegades ens
trobàvem que en les Juntes de Portaveus es tractaven temes molt diferents sobre
els que tal vegada estem especialitzats cada un dels regidors dels grups. Ens
sembla una mica absurd, encara que no ho descartem, fer diferents comissions
informatives d’un nombre de persones més reduït, i pensem que és molt millor
fer-ne una de sola per a tots els temes. De tota manera estem oberts als
suggeriments, atès que les comissions informatives sou més vosaltres que podeu
suggerir com es poden fer, ja que en definitiva sou vosaltres que feu l’activitat de
control. Jo penso que ara a aquests acords inicials els hauríem de posar l’adjectiu
de provisionals perquè amb la pràctica dels propers mesos els podrem modificar a

conveniència de tots dos grups. O sigui que, en principi, pensem que per
començar podríem partir d’aquesta situació i en un futur proper ens podem
plantejar la possibilitat de fer-ne de més reduïdes o de diferents.
El senyor Josep Comas: El que volem és que siguin operatives.
L’Alcalde: Per descomptat que nosaltres també. El què sí hem fet és demanar
opinió a d’altres ajuntaments com el de Cassà, que durant el mandat passat feien
aquest tipus de reunions obertes a tots els regidors i ells ens havien comentat que
allà la dinàmica era bona i que la veritat és que es treia la feina. Aquí haurem de
provar a veure si és així.
Per unanimitat s’aprova le següent acord:
Atès allò que disposa l’article 46.2 de la Llei 11/99, de 21 d’abril, de modificació
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
Primer.- Crear, amb caràcter permanent, la Comissió Informativa General la qual,
sota la presidència de l’Alcalde, està integrada per la totalitat dels regidors de la
Corporació. La periodicitat de les seves sessions serà mensual i coincidiran amb el
dijous anterior a l’assenyalat per a la celebració dels Plens ordinaris. Si la data de
celebració coincideix en dia inhàbil, l’Alcalde fixarà la data de la convocatòria.
Segon.- La Comissió Informativa General exercirà també les funcions i les
competències de la Comissió Especial de Comptes, d’acord amb allò que preveu
l’article 127 del RD 2.568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
5è.- ACORD SOBRE EL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL.LEGIATS.L’Alcalde pren la paraula per manifestar: En aquest punt hem de dir que no farem
el que habitualment es fa, que és fer votacions per determinats càrrecs perquè hem
arribat més o menys a una proposta de consens que tindria el vist-i-plau de tots
dos grups. El criteri que des del grup de l’Entesa ens ha semblat que era el
correcte és que en aquells òrgans on només hi hagi un representant, evidentment
que seria un de l’Entesa, és a dir, del grup de l’equip de govern, i en aquells
òrgans on hi ha més d’un representant, per meitats, és a dir, si n’hi ha quatre, dos
del nostre grup i dos del grup de Convergència i Unió.
Per consens s’aproven els següents nomenaments:
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
(ELL) Esteve Barceló (President per delegació de l’Alcalde)
(ELL) Jordi Noguera
(ELL) Montserrat Vila
(CiU) Josep Manel Ramírez
(CiU) Ramon Soler
PATRONAT MUNICIPAL HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA
(ELL) Montserrat Pla (Presidenta per delegació de l’Alcalde)
(ELL) Miquel Ramis

(CiU) Marta Julià
(Seglar) Josep Agustí Canals (a proposta de CiU)
(Seglar) Dolors Deu Torres ( a proposta d’ELL)
(Seglar) Montserrat Masdevall Roca (a prooposta d’ELL)
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
(ELL) Esteve Barceló (President per delegació de l’Alcalde)
(ELL) Jaume Moll
(ELL) Miquel Ramis
(CiU) Josep Ayach
(CiU) Salvador Devant
CONSORCI DE LA VIA DEL TREN DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A
GIRONA
(ELL) Esteve Barceló
MANCOMUNITAT CONCA DEL RIDAURA
(ELL) Lluís Postigo
(CiU) Josep Comas
CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES
COMARQUES DE GIRONA
(ELL) Lluís Postigo
CONSELL PLENARI DEL CONSORCI DE LES GAVARRES
(ELL) Jordi Noguera
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL
(ELL) Jordi Noguera
El senyor Josep Comas pren la paraula per manifestar: Simplement constatar que
la majoria dels llocs són consensuats. El que has fet esment que no ens hem posat
d’acord és perquè se’ns havia dit que dels tres representants seglars ells en
podrien escollir un, nosaltres un altre i el tercer consensuar-lo, i a l’hora de la
veritat el que s’ha fet és ells triar-ne dos i nosaltres triar-ne un. Aquest ha sigut el
petit malentès que hi ha hagut. O sigui que no se’ns ha donat l’oportunitat de
consensuar el tercer seglar com se’ns havia dit.
L’Alcalde: De tota manera s’ha de dir una mica en defensa de les persones que
com a ciutadans del poble van al Patronat de l’hospital i és evident dir que sabem
de la seva predisposició a treballar pel bé de l’hospital i pel bé del poble en
general, o sigui que, en cap moment no s’ha volgut fer una interpretació política
del nomenament dels seglars i d’aquí doncs que el vot sigui favorable al
nomenament de tots tres.

El senyor Josep Comas: És així. Nosaltres no hem pretès en cap moment fer-ne
un arma de discussió política, al contrari, sabem de la bona disposició de tothom a
treballar per una entitat tan lloable com és el geriàtric i, malgrat haver-hi aquest
petit malentès o descoordinació, no hem posat cap mena d’objecció.
6è.-CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PER LES
QUALS ES NOMENEN TINENTS D’ALCALDE I MEMBRES DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN I DELEGATS EN DIFERENTS ÀREES DE LA
SEVA COMPETÈNCIA.
En aquest punt en definitiva es dona compte de determinats Decrets de
l’Alcaldia, que tenen una especial significació. Pel que fa al nomenament de
Tinents d’Alcalde, he nomenat els membres que em segueixen a la llista, pel seu
ordre, és a dir, el primer Tinent d’Alcalde seria en Jaume Moll i Ferrandis, com
a segon Tinent d’Alcalde la Montserrat Pla i Font, com a tercer Tinent
d’Alcalde l’Esteve Barceló i Bosch, i com a quart i darrer en Jordi Noguera i
Sabarí. El fet que siguin quatre i no cinc o tres és perquè la llei estableix que ha
de ser aquest nombre. Llavors, formaran part de les Comissions de Govern
l’Alcalde i els Tinents d’Alcalde que he nomenat via decret. També tindran
l’oportunitat d’estar-hi presents la resta de regidors de l’equip de govern de
l’Entesa, amb veu però sense vot. Pel que fa a les regidories, el repartiment que
s´ha fet és el següent:
En Jaume Moll tindria la regidoria d’Hisenda i Personal; Montserrat Pla tindria
la regidoria de les àrees de Governació, Obres i Serveis i Serveis Socials; Esteve
Barceló seria el Regidor d’Ensenyament i Esports; Jordi Noguera de Medi
Ambient i Pagesia; Miquel Ramis de Foment d’activitats econòmiques, que aquí
el nom varia però en definitiva estem parlant del foment d’indústria, comerç i
resta d’activitats del poble, Ocupació i Promoció ciutadana, i a més a més, seria el
Regidor de Sanitat; Montse Vila seria Regidora de Cultura i Festes, i un servidor
l’àrea d’Urbanisme i Obres. El repartiment s’ha intentat fer en funció de les
característiques que cada un dels regidors demostra i potser per la facilitat o per
les especialitats que cadascun de nosaltres tenim per les diferents àrees. En aquest
punt sí que voldria dir que, com vam anunciar, s’ha fet un oferiment de
responsabilitats al grup de Convergència i Unió. Voldríem ser molt i molt clars i,
de fet, em sembla que ho hem sigut des del principi, quan vam dir que no
oferiríem cap regidoria. Em sembla que la votació a les eleccions va ser clara i el
resultat també, penso que nosaltres tenim la responsabilitat de portar el govern de
l’Ajuntament i, per tant, crec que les regidories les hem de dur nosaltres, però això
no treu que els membres del grup de Convergència i Unió també poguessin tenir
determinades responsabilitats. Aquí es poden fer diferents lectures. Nosaltres
n’hem fet una i penso que és la correcta. El que s’ha ofert a l’equip de
Convergència i Unió bàsicament és, dintre de la regidoria de Serveis Socials, la
gestió dels tallers, és a dir, el taller del Talleret, el del Sol, el del Lakoli. En la
regidoria d’Obres i Serveis, la gestió de l’enllumenat, de les aigües i del

cementiri. I en la regidoria de Cultura, la gestió de l’Escola de Belles Arts i de
l’Escola d’Artesania. Aquestes responsabilitats nosaltres pensem que podrien ser
un bon inici a l’hora de traballar pel poble. Pensem que no és poca cosa. Cada una
d’aquestes àrees comporta molta feina i potser hem escollit aquests i no altres
perquè pensem que no és fàcil o és més difícil que en aquests temes hi hagi
discussió política. És a dir, pensem que en aquests temes que se’ls ha ofert pot
arribar a haver-hi un consens d’una forma més fàcil. D’aquí que nosaltres féssim
aquest oferiment. Això, tenint en compte que tindran més participació en òrgans
com per exemple la Comissió Especial de Comptes, el Patronat de l’Hospital, la
Comissió Informativa, a les sessions plenàries, el Consell Escolar Municipal,
Patronat d’Esports, a la Mancomunitat de l’abocador, i altres que s’han de crear
en els propers mesos, com són tots aquests òrgans que en el nostre programa
electoral posàvem de manifest com serien el Consell Municipal de Seguretat, la
Junta Local de Sanitat, una possible Comissió de Festes, el Consell Assessor de
Cultura i altres, penso que són espais més que suficients com perquè l’equip de
Convergència tingui una participació prou responsable i prou activa. La nostra
intenció era aquesta i començar d’uns mínims per, en un futur, si veiem que la
col.laboració i les ganes de treballar realment eren en positiu i no en negatiu
ampliar aquest oferiment. En aquest punt potser no afegiria res més, i donaria la
paraula al portaveu del grup de Convergència per que fes les seves
manifestacions.
El senyor Josep Comas: M’agradaria fer dues puntualitzacions. La primera és
que, en cap cas nosaltres no discutirem ni molt menys els resultats electorals. En
som plenament conscients. Però després del discurs de presa de possessió, he de
dir que esperàvem quelcom més. Després de destacar les coincidències en
diferents punts i pensem que seria bo que es tingués en compte a l’hora d’assignar
responsabilitats a l’Ajuntament de forma més equitativa, més d’acord amb
l’ajustat resultat electoral i, francament, en aquest sentit sí que estem força
decebuts. Malgrat tot, vull destacar que no fa ni 48 hores que se’ns ha fet aquest
oferiment de treballar dins d’unes regidories de les quals desconeixíem els
regidors, en realitat els acabem de conèixer en aquest moment, i si bé nosaltres
diem que estem decebuts amb aquest oferiment que considerem molt magre, sí
que volem tornar a posar sobre la taula aquesta predisposició que sempre hem
tingut i en cap cas no volem negar-nos ni rebutjar aquest oferiment que se’ns fa
sinó que el que pretenem és, ara que sabem quins són els regidors que portaran les
diferents regidories, asseure’ns amb ells, poder comentar quins objectius tenen,
quines són les seves prioritats, com veuen els temes i l’enfocament que volen
portar a terme i nosaltres, per gota que ens posem d’acord o a mica que s’acceptin
els nostres plantejaments, estem disposats a treballar com hem dit sempre.
L’Alcalde: Molt bé. En relació amb el que acabes de dir, jo l’únic que diria és que
quan nosaltres proposem aquests diferents paquets o aquestes diferents
responsabilitats ho fem conscients que som generosos. I ho dic sent conscient del
que dic, perquè sentem un precedent que mai fins ara s’havia donat. Pensem,
doncs, que temes tan importants com la gestió dels diferents tallers, no ho sé, per

posar un exemple, el Talleret té de 25 a 30 persones per curs, el taller del Sol de 8
a 9, i el Lakoli actualment està entre 25 i 28 persones per curs, vull dir que estem
parlant de cursos amb una afluència de gent important. Pel que fa a l’Escola de
Belles Arts, també per curs hi ha unes 25 persones i l’Escola d’Artesania al
voltant de 67 persones. La programació que es pot fer en aquests tallers i escoles
penso que és interessant i que pot portar molta feina. Quant al cementiri, nosaltres
l’hem ofert a l’equip de Convergència en consonància amb el que ha passat en
l’últim mandat. L’equip sortint de Convergència va fer un projecte d’ampliació
del cementiri. Pensem doncs que era un projecte important per a aquell equip de
govern i enteníem que també per al mateix partit Convergència i Unió a
Llagostera , i pensàvem donar-los la satisfacció de poder acabar un projecte que
s’havia iniciat des de Convergència i Unió. Pel que fa a enllumenat i aigües, jo
penso que aquí és on es mostra més la generositat en el sentit que, tant la xarxa
d’enllumenat públic com d’aigües, que com molts de vosaltres sabeu o potser no
ho sabeu però us ho comunico ara, estan en un estat força lamentable. Jo aquí
evidentment no ataco l’equip de Convergència i Unió actual, però sí que faria una
mica de reflexió en veu alta en el sentit que determinades despeses en coses que
no es veuen potser mai no s’han volgut afrontar perquè electoralment no tenien
rèdits i ara ens trobem en una situació en què tant l’enllumenat com les aigües
requeriran en un futur immediat una inversió important per part de l’Ajuntament,
que es farà dintre de les nostres possibilitats tot i saber que són diners invertits en
aspectes que no lluiran i que no es veuran. De tota manera aquests petits
comentaris els volia fer en nom de tot el grup de l’Entesa perquè es veiés que allò
que s’està oferint dóna molt de joc i hi ha molta feina al darrera. Segurament per
no acabar-la en els quatre anys que se’ns plantegen al davant. Evidentment,
pensem que la postura de Convergència és molt raonable, en el sentit que n’hem
de parlar i ells intentar consensuar i saber quines intencions tenim nosaltres i
quines tindrien ells, per tant penso que està bé deixar-ho obert perquè en els
propers mesos puguem acabar de consensuar aquests aspectes. Evidentment, ara,
l’equip de govern actual ens trobem en una situació d’impàs, estem en una
situació d’haver d’aplicar un pressupost que ha estat aprovat per un equip de
govern que no és el nostre, amb unes prioritats que, evidentment, no són les
nostres, i que, com que ha estat aprovat, nosaltres hem d’intentar portar a la
pràctica i això fa que en els propers mesos fins a final d’any estem una mica amb
les mans lligades en determinats aspectes. En aquests mesos penso que serviran
per sentar els precedents per aplicar les nostres prioritats en el pressupost de l’any
vinent. Una de les coses que m’he oblidat de comentar abans i que penso que és
bo de donar-ne compte, és la referent a les delegacions de l’Alcaldia a la Comissió
de Govern. L’Alcalde pot delegar competències a la Comissió de Govern, i fins i
tot al Ple, de la mateixa manera que cap la possibilitat que el Ple delegui
competències, que per llei li corresponen, a la Comissió de Govern i fins i tot a
l’Alcaldia. Aquí hauríem de fer un petit comentari i és que recentment hi ha hagut
una modificació de la Llei de Règim Local que treu protagonisme al Ple per
donar-li a la figura de l’Alcalde. Des del grup de l’Entesa pensem que és una

modificació que no és del tot correcte, potser perquè consolida aquesta imatge de
funcionament presidencialista dels municipis i que es donen excessives
competències a la figura de l’Alcalde. Nosaltres pensem que com més en mans
d’òrgans col.legiats estigui millor perquè més discutides i raonades entenem que
estaran les decisions que es prenguin. En aquest sentit, el que jo he fet és que totes
aquelles competències que ara la llei treu al Ple i les dóna a la figura de l’Alcalde,
les he delegat a la Comissió de Govern. Em quedo aquelles que per llei no puc
delegar a la Comissió de Govern. Això no treu que es faci amb caràcter
provisional perquè el que nosaltres volem és que tant l’Alcaldia, com el Ple, com
la Comissió de Govern siguin òrgans operatius, és a dir, que vagin per feina i que
funcionin, i si al llarg dels propers mesos o a mesura que anem posant en pràctica
aquestes comissions veiem que hi ha determinats temes que són molt formals i
que no tenen importància, faríem el procediment contrari, és a dir, de la mateixa
manera que els he delegat a la Comissió de Govern els tornaria a agafar jo per
donar una mica d’agilitat a la Comissió de Govern. Per altra banda, una
possibilitat que tenia i que en molts ajuntaments, i fins i tot en alguns Consells
Comarcals, es posa a la pràctica és delegar competències del Ple a la Comissió de
Govern i a l’Alcalde, amb l’argument que es dóna més agilitat a les decisions
municipals. En aquest sentit nosaltres no hem volgut treure al Ple més
protagonisme del que ja se li ha tret per llei. És a dir, pensem que les
competències que ja s’han tret al Ple són importants, i són moltes, i només
faltaria que ara nosaltres volguéssim treure-li’n unes quantes més per passar-les a
la Comissió de Govern o a l’Alcaldia. Per tant en allò que fa referència a les
competències del Ple, en principi, nosaltres pensem que és oportú deixar-les tal
qual estan.
El senyor Josep Comas: Sí. En primer lloc m’agradaria, degut a les teves
paraules, destacar que en cap cas discutim la importància d’aquestes parcel.les, en
tot cas pensem que són parcel.les que ja estaven en l’organigrama del grup de
Convergència i Unió a la darrera legislatura. M’agradaria destacar que l’actual
equip de govern ha conservat exactament les mateixes àrees i les mateixes
regidories, la qual cosa vol dir que l’organització era molt correcta o, si més no,
no han estat capaços fins avui de millorar-la, però vull reiterar que la visió global
de l’Ajuntament en totes les seves àrees i en totes les seves parcel.les sí que ho
considerem un oferiment molt minso. Repeteixo que sense restar ni discutir la
importància d’aquestes petites parcel.les, però també voldria agafar una mica les
paraules que has dit per dir que si se’ns vol donar el cementiri, cosa que d’entrada
celebrem, per continuar l’obra endegada pel darrer equip de govern, també
m’agradaria que se’ns donés l’oportunitat de seguir altres àrees i obres de les que
s’han fet, com poden ser els accessos a la població, com la rotonda de can Bernis,
o seguir l’obra que s’ha fet en els col.legis, o seguir les obres que s’han començat
i que no s’han acabat , que són moltes i que ens agradaria continuar la tasca que
van començar els nostres companys i que nosaltres, el mateix que amb el
cementiri, també voldríem acabar. En aquestes delegacions que s’han fet a la
Comissió de Govern, el que esperem és que no es buidi de contingut el Ple,

perquè pensem que l’activitat que portem avui aquí a terme amb la participació
activa de la gent, com pot fer-ho més, a part de la votació cada quatre anys, és
assistint als plens, i sigui efectiva i útil i no tinguem uns plens buits de contingut.
M’agradaria que ho respectéssiu i que poguéssim tenir uns plens vius, on es
discutissin temes importants i que la gent pogués estar al corrent de tot el que va
passant.
L’Alcalde: En aquest aspecte, dir o mostrar la coincidència per part nostra.
També pensem que el Ple ha de ser allà on es discuteixin realment les qüestions
importants.
7è.- PRECS I PREGUNTES.Josep Comas: Tornar a lamentar que no se’ns digués abans, però malgrat tot
pensem que, ja que com tu has dit, no hi haurà cap més ple abans de l’11 de
setembre ...
Intervé l’Alcalde: Jo no ho he dit. No descartem la possibilitat que es faci el ple
ordinari del mes d’agost, tot i que no és costum a Llagostera perquè semblava que
el mes d’agost s’havia de fer vacances, però pensem que si hi ha coses de prou
importància ens veurem una mica en l’obligació de convocar-lo.
Josep Comas: Malgrat tot, per si de cas, m’agradaria demanar a l’equip de govern
que l’11 de setembre l’única bandera que onegi al balcó del nostre Ajuntament fós
la senyera catalana. Per si no tenim una altra oportunitat, m’agradaria que es
decidís i es fes públic, perquè la gent sabés quines banderes hi haurà al balcó de
l’Ajuntament l’11 de setembre.
L’Alcalde: Recollim el prec i en breu ho decidirem. Si no hi ha cap més prec o
pregunta, donaríem per tancada aquesta sessió, convocant el públic que ha assistit
a les properes sessions que s’aniran fent, en principi, a la sala de plens de
l’Ajuntament de Llagostera i en aquells moments o en aquells dies que pensem
que són interessants traslladar-lo aquí, com ha estat el cas d’avui. Intentarem
donar-hi la màxima publicitat a les convocatòries per tal que se n’assebenti el
major nombre de persones.
Amb aquestes darreres paraules, finalitza la sessió, quan són les onze hores i
trenta minuts. Del contingut de la sessió i de les intervencions que s’han produït
en el seu decurs, en dono fe.

ACTA Nº 9/99 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT
DEL PLE CELEBRAT EL DIA 21 DE SETEMBRE DE 1999.

A la vila de Llagostera, a les vint hores del dia vint-i-un de setembre de mil
nou-cents noranta nou, es reuneix el Ple de la Corporació sota la
Presidència de l’Alcalde, senyor Josep Lluís Postigo i Garcia, els
Regidors, senyor Jaume Moll i Ferrandis, senyora Montserrat Pla i Font,
senyor Esteve Barceló i Bosch, senyor Jordi Noguera i Sabarí, senyora
Montserrat Vila i Gutarra, senyor Josep Comas i Boadas, senyor Josep
Manel Ramírez i Malagón, senyora Marta Julià i Mestres, senyor Josep
Ayach i Costa, senyor Ramon Soler i Salvadó i senyor Salvador Devant i
Ribera, amb l’assistència del Secretari de la Corporació, senyor Manuel
Ibarz i Casadevall. Excusa la seva assistència el senyor Miquel Ramis i
Coris.
El President declara oberta la sessió, per tractar com a únic tema de
l’ordre del dia el sorteig dels membres que han de constituir les Meses
Electorals a les eleccions convocades per al proper dia 17 d’octubre.
El sistema de sorteig és consensuat per tots els presents i consisteix en
l’extracció d’un número mitjançant paperetes, per determinar la persona
que, per ordre de la corresponent llista del cens, ostentarà el càrrec de
president de cada mesa electoral. La resta dels membres de cada mesa
vindrà determinat per múltiples de deu correlatius, sempre que tinguin el
nivell d’estudis exigit per la llei electoral, o l’immediat següent que reuneixi
aquest requisit.
Fet el sorteig, dóna el resultat següent:
SECCIÓ PRIMERA MESA A
President
1r. suplent
2n. suplent

Montserrat Castellana Rosell
José-Luis Cebolla Font
Jordi Ciurana Vila

Vocal 1
1r. suplent
2n.suplent

Rosario Coll Barrachina
Mª Lourdes Colomà Lluís
Núria Comas Gruart

Vocal 2
1 suplent
2n.suplent

Francesc Conde Mercado
Pilar Corominas Vila
Juana Cuadros Parra

SECCIÓ PRIMERA MESA B
President
1r. suplent
2n. suplent

Fco. Javier Murgadella Portal
Jordi Oliveras Mateu
Teresa Ortiz Moreno

Vocal 1
1r.suplent
2n.suplent

Angeles Palomo Aguilar
Teresa Pareja Aguilera
Gloria Parramont Mitjà

Vocal 2
1r.suplent
2n.suplent

Josep Mª Pelegrina Mir
Diego Pereila Delgado
Emilia Piella Jufré

SECCIÓ SEGONA MESA A
President
1r. suplent
2n.suplent

Mercedes García Soler
Sònia Genoher Valentí
Carles Grau Brugada

Vocal 1
1r. suplent
2n.suplent

Mª Rosa Grau Roma
Mª Teresa Gurnés Selis
Isabel Hidalgo Serrano

Vocal 2
1r.suplent
2n.suplent

Rosario Juárez Sánchez
Joan Llenas Oliveras
Mª Isabel Llobet Guevara

SECCIÓ SEGONA MESA B
President
1r.suplent
2n.suplent

Aurora Marco Miquel
Estel Martí Esteve
Alfons Martín Reig

Vocal 1
1r.suplent
2n.suplent

Montserrat Masdevall Roca
Joaquima Mateu Saura
Mª Carmen Mellado Barbero

Vocal 2
1r.suplent
2n.suplent

Pilar Mestres Coll
Miquel Mestres Pigem
Antoni Miquel Llinàs

SECCIÓ TERCERA MESA ÚNICA
President
1r.suplent
2n.suplent

Luis-Andrés Codina Camps
Mª Angeles Coloma Ferrús
Albert Conesa Martín

Vocal 1
1r.suplent
2n.suplent

Carmen Costa Ferrer
Pedro Cruz Comas
Carlos Descayre Solanas

Vocal 2
1r.suplent
2n.suplent

Carles Dilmé Fabrellas
Miquel A.Donate Sánchez
Francesc X. Esteller Isalgué

SECCIÓ QUARTA MESA ÚNICA
President
1r.suplent
2n.suplent

Josep-Miquel Palaudàrias Martí
Olga Pascual Gifre
Juana Peralta Pedraza

Vocal 1
1r.suplent
2n.suplent

Juan Pérez Pedraza
Francesc Pico Amat
Josep Pla Xirgu

Vocal 2
1r.suplent
2n.suplent

Raquel de Prado García
Joaquima Puig Bancells
Josep Pujol Campmajor

I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les nou
menys deu minuts del vespre, de la qual s’estén la present acta que és
signada pel Sr. Alcalde amb mi, el Secretari, que ho certifico.

ACTA Nº 10/99 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT
DEL PLE CELEBRAT EL DIA 21 DE SETEMBRE DE 1999.Immediatament acabat el Ple celebrat amb motiu del sorteig dels membres de les
Meses Electorals, l’Alcalde planteja als reunits la conveniència de celebrar a
continuació un nou Ple extraordinari i urgent per tractar un únic tema de l’ordre
del dia consistent a acordar la suspensió de llicències per a la instal.lació
d’antenes de telefonia mòbil al municipi mentre no s’estudia una solució que
conciliï la previsió dels eventuals impactes d’aquest tipus d’instal.lacions sobre la
salut humana i el paisatge amb la necessària cobertura dels serveis. La urgència ve
donada per un doble motiu: el primer, que l’equip de govern ha tingut notícia que
en els darrers dies algunes empreses operadores de telefonia mòbil han estat fent
gestions prop de diferents propietaris de finques del municipi amb la finalitat
d’obtenir la seva autorització per instal.lar diverses antenes; el segon, que
l’Ajuntament de Llagostera, ni a nivell de Normes Subsidiàries de Planejament, ni
d’ordenances municipals, no té previst el tractament d’aquest tipus
d’equipaments, per la qual cosa no hi ha un criteri normatiu regulador que permeti
ordenar-ne la proliferació, ni corregir-ne els eventuals impactes.
El senyor Josep Comas, en nom de CiU, demana uns minuts de recés per tal de
consultar amb els membres del seu grup la posició a adoptar davant de la proposta
formulada per l’Alcalde.
El senyor Postigo suspèn momentàniament la sessió.
Es reprèn la sessió amb la intervenció del senyor Josep Comas, que expressa la
conformitat del grup municipal de CiU a la celebració del Ple extraordinari i
urgent i, a aquest efecte manifesta que els regidors del seu grup es donen per
notificats de la convocatòria i accepten debatre l’únic punt de l’ordre del dia
proposat.
A la vila de Llagostera, a les vint-i-una hores del dia vint-i-un de setembre de mil
nou-cents noranta nou, es reuneix el Ple de la Corporació sota la Presidència de
l’Alcalde, senyor Josep Lluís Postigo i García, els Regidors, senyor Jaume Moll i
Ferrandis, senyora Montserrat Pla i Font, senyor Esteve Barceló i Bou, senyor
Jordi Noguera i Sabarí, senyora Montserrat Vila i Gutarra, senyor Josep Comas i
Boadas, senyor Josep Manel Ramírez i Malagón, senyora Marta Julià i Mestres,
senyor Josep Ayach i Costa, senyor Ramon Soler i Salvadó i senyor Salvador
Devant i Ribera, amb l’assistència del Secretari de la Corporació, senyor Manuel
Ibarz i Casadevall. Excusa la seva assistència el senyor Miquel Ramis i Coris.
El President declara oberta la sessió, per tractar com a únic tema de l’ordre del dia
la proposta següent:

Atès que la manca de regulació específica quant a la instal·lació d’antenes de
telefonia mòbil comporta una situació de buit legal que podria derivar en una
proliferació incontrolada d’aquest tipus d’instal·lacions, amb el consegüent
perjudici a l’interès públic, es creu convenient estudiar la formació d’una
normativa específica que estableixi amb suficient detall l’emplaçament i les
característiques i condicions que han de complir.
D’acord amb l’article 40 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística,
l’article 7 del Decret 146/1984, de 10 d’abril, i la resta de normativa concordant.
El Ple, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:
Primer.- Suspendre cautelarment, durant un any, l’atorgament de llicències
d’instal·lació d’antenes de telefonia mòbil a tot el terme municipal, amb la
finalitat d’estudiar la formació d’una normativa reguladora específica.
Segon.-Pulicar-ho al BOP i en un mitjà de comunicació escrit diari.
I en no haver-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les nou hores i vint
minuts de la qual s’estén aquesta acta, que és signada pel senyor Alcalde amb mi,
el Secretari, que ho certifico.

ACTA Nº 11/99 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRAT EL
DIA 29 DE SETEMBRE DE 1999.
A la vila de Llagostera, a les vint-i-una hores i trenta minuts del dia vint-i-nou de setembre
de mil nou-cents noranta-nou, es reuneix en sessió ordinària el Plenari de la Corporació sota
la Presidència de l’Alcalde, senyor Josep Lluís Postigo i Garcia, els Regidors, senyor Jaume
Moll i Ferrandis, senyora Montserrat Pla i Font, senyor Esteve Barceló i Bosch, senyor Jordi
Noguera i Sabarí, senyor Miquel Ramis i Coris, senyora Montserrat Vila i Gutarra, senyor
Josep Comas i Boadas, senyor Josep Manel Ramírez i Malagón, senyora Marta Julià i
Mestres, senyor Josep Ayach i Costa, senyor Ramon Soler i Salvadó i senyor Salvador
Devant i Ribera, amb l’assistència del Secretari de la Corporació, senyor Manuel Ibarz i
Casadevall.
El President declara oberta la sessió, que té per finalitat dictaminar les propostes que figuren
a l’ordre del dia de la convocatòria.
Acte seguit proposa la modificació, per raó d’urgència, del punt tercer de l’ordre del dia, atès
que en data d’avui ha tingut entrada a l’Ajuntament un escrit del Patronat Municipal
d’Esports en el qual es demana el nomenament dels tres membres, que a proposta de la Junta,
han de formar part del Consell del Patronat.
S’aprova per unanimitat la modificació del punt tercer en l’ordre del dia.
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 21-7-99
i 21-9-99.S’aproven per unanimitat les actes corresponents a les sessions dels dies 21-7-99 i 21-9-99.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE
LA COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTADES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ.
L’Alcalde dóna compte dels 141 Decrets, núms. 356 a 497, dictats des de l’última sessió, i
els posa a disposició de tots els regidors. En fer el resum estadístic del seu contingut, ressalta
que 49 corresponen a llicències d’obres, 51 a imposició de multes (especialment a
motocicletes, per tema de sorolls, per no tenir concertada l’assegurança obligatòria, i per
circular sense casc), i que la resta tenen a veure amb suspensió d’obres sense llicència,
concessió d’ajuts econòmics a proposta de serveis socials ( 225.000.- ) i amb requeriments
per a la neteja de diferents parcel·les.
2.2. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL LABORAL.
L’Alcalde dóna compte de totes les contractacions fetes des de la presa de possessió del nou
equip de govern, en especial d’aquelles que es fan amb caràcter d’urgència, i que afecten la
brigada municipal, la policia local i la llar d’infants, ja sigui per cobrir provisionalment
vacants produïdes en aquest període o per atendre baixes de personal.

2.3. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DE L’EXERCICI DE 1998.
L’Alcalde dóna compte de l’aprovació de la liquidació del Pressupost de la Corporació, del
Patronat Municipal d’Esports i del Patronat Municipal de l’Hospital-Residència Josep
Baulida, corresponents a l’exercici 1998, el contingut de les quals és el següent:
Ajuntament

Esports

Hospital

1.Determinació del resultat pressupostari de 1998
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Despeses finançades amb romanents
Resultat pressupostari ajustat

468.989.669
494.631.277
-25.641.608
65.282.477
39.640.869

32.659.987 66.104.004
32.739.338 59.414.544
-79.351 6.689.460
0
0
-79.351 6.689.460

2.Determinació del Romanent de Tresoreria de 1998
Drets pendents de cobrament
del pressupost corrent
de pressupostos tancats
d’operacions no pressupostàries
saldos de cobrament dubtós
ingressos pendents d’aplicació

209.135.558
68.018.236
184.575.224
2.059.811
-45.451.644
66.069

1.740.650
986.000
231.000
523.650
0
0

Creditors pendents de pagament
del pressupost corrent
de pressupostos tancats
d’operacions no pressupostàries

175.980.825
85.239.937
5.412.108
85.328.780

3.593.153 17.532.459
2.339.724 2.799.434
0
68.400
1.253.429 14.664.625

Fons líquids de tresoreria

62.872.481

1.102.437 23.248.639

Romanent de tresoreria total

96.027.214

-750.066

1.712.417
1.712.417
0
0
0
0

7.428.597

2.4. DONAR COMPTE DE LA DECLARACIÓ DESERTA DEL CONCURS PER
ADJUDICAR LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNS LAVABOS PÚBLICS AL PARC
DE L’ESTACIÓ.
L’Alcalde explica que, en no haver-se presentat cap empresa a la licitació convocada i atès
que l’actual equip de govern discrepa de la idoneïtat de la ubicació que es proposava, la
intenció és la de no tirar endavant el projecte.

2.5. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE
D’ESTATUTS I BASES D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA
PARCIAL DEL SECTOR GANIX.
L’Alcalde justifica la decisió adoptada en la conveniència d’impulsar al màxim l’actuació
que s’està duent en aquest sector, atès que és dintre del seu àmbit que s’ha de construir el
futur I.E.S., una vegada que per part dels promotors s’ha complert amb l’obligació de prestar
la fiança que se’ls havia exigit. Així mateix, dona compte que en aquest moment es procedeix
a formar la Junta de Compensació.
2.6. DONAR COMPTE DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS OBERT PER A
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ D’UN CAMÍ VEÏNAL AL
VEÏNAT DE BRUGUERA.
L’Alcalde explica que l’adjudicació s’ha fet en favor de la companyia Aglomerats Girona S.
A., per haver presentat l’oferta més avantatjosa amb una rebaixa considerable sobre el preu
de licitació.
2.7. DONAR COMPTE DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PER A L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES DE CONNEXIÓ I OBRES COMPLEMENTÀRIES PER A L’ABASTAMENT
D’AIGUA DES DEL PASTERAL.
L’Alcalde explica que l’adjudicació s’ha fet en favor de la companyia SOGESUR S. A., per
haver presentat l’oferta més avantatjosa amb una rebaixa aproximada d’un 25 % sobre el
preu de licitació.
2.8. ALTRES.
L’Alcalde dóna compte, a més, de l’acord de data 27-7-99 d’encàrrec a la companyia
DERMAN CATALUNYA del subministrament de carros d’escombraries per a la brigada; de
l’acord de data 17-8-99 d’autoritzar la utilització de l’edifici polivalent, malgrat les
deficiències que encara no han estat arreglades, per tal que alguns clubs esportius hi facin les
sessions d’entrenament; de l’acord de data 31-8-99 pel qual s’adjudica a l’empresa
AGEFRED SERCICIOS S.A. la substitució de les bombes de l’aparell d’aire condicionat i
calefacció de la Casa de la Vila, i de l’acord d’adquisició a la companyia TECTRA de bandes
desacceleradores de goma per col·locar de forma experimental al carrer Ganix i, a la vista
dels resultats que donin, posar-ne en el futur en altres sectors del poble.
3r. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DINS LA
JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS i DESIGNACIÓ
DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN AL CONSELL DEL PATRONAT.
L’Alcalde presenta la proposta, i manifesta que ara es tracta d’esmenar l’omissió feta en la
sessió plenària en que es van designar els representants de l’Ajuntament en els diferents
òrgans col.legiats. Justifica l’esmentada omissió al.legant que l’actual redacció dels Estatuts
del Patronat d’Esports és confusa.

Continua, manifestant que en primer lloc s’ha de nomenar dos regidors, d’entre els que
formen part del Consell del Patronat, que han de representar la Corporació a la Junta de
Govern de l’esmentat organisme autònom. A continuació manifesta que també s’han de
designar els tres membres de la Junta que, a proposta d’aquesta, han de formar part del
Consell del Patronat.
D’acord amb el criteri consensuat amb el grup de Convergència i Unió, els dos regidors seran
el senyor Jordi Noguera i Sabarí, per l’Entesa, i el senyor Ramon Soler i Salvadó, per CiU.
Pel que fa a les tres persones que correspon designar a l’Ajuntamentl, seran el senyor Josep
Jovanet i Rissech, el senyor Josep Valentí i Quintana i el senyor Salvador Devant i Ribera.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4t. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL RELATIUS A
L’ALCALDIA.
4.1. CONSTITUIR EL REGISTRE D’INTERESSOS DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ I APROVAR ELS MODELS DE DECLARACIONS.Per part de l’Alcalde es sotmet a la consideració del Ple el dictamen de la Comissió
Informativa General, següent:
Vist el que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de
règim local, modificat per la Llei 9/1991, de 22 de març;
Vistos els articles 30 a 32 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel RD 2.568/1986, de 28 de novembre i
Vist l’article 148 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de règim local de Catalunya,
La Comissió Informativa General proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Constituir el Registre d’interessos dels membres de la Corporació, que es composa
de:
a) Registre de béns patrimonials
b) Registre de causes de possible incompatibilitat i d’activitats
Segon.- Aprovar els corresponents models de declaracions, que s’adjunten a l’expedient.
L’Alcalde comenta que per llei els models d’ambdues declaracions han d’estar aprovats pel
Ple, i que els actuals no ho estan. Amb aquesta proposta es preten regularitzar aquesta
situació.
En torn de portaveus, intervé el senyor Josep Comas per apuntar la pràctica impossibilitat de
donar compliment als termes de la proposta en allò que fa referència a alguns dels requisits
que es preté exigir, com ara els saldos dels comptes bancaris, atès que són dades que poden
tenir modificacions quasi diàries, i no es pot pretendre mantenir-les permanentment
actualitzades. Considera que, en el seu cas, seria més operativa la comunicació dels saldos
mitjans anuals.

Intervé a continuació l’Alcalde per explicar que l’objectiu de la proposta és donar la màxima
transparència a la gestió municipal dels membres de la Corporació, tot i entendre les
objeccions formulades pel portaveu de Convergència i Unió. Proposa que, a diferència dels
anteriors mandats en que només es realitzaven les declaracions en el moment de la presa de
possessió dels càrrecs, en l’actual les declaracions, l’aprovació de les quals es proposa, es
facin com a mínim en el moment de la presa de possessió i a la finalització del mateix.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
4.2. RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.
Per part de l’Alcalde es sotmet a la consideració del Ple el dictamen de la Comissió
Informativa General, següent:
Vist el Decret d’Alcaldia nº 475/99 de data 16 de setembre de 1999, relatiu a l’adhesió de
l’Ajuntament de Llagostera a la Federació de Municipis de Catalunya i a la baixa de
l’Associació Catalana de Municipis, i
Vist el que disposa el seu apartat tercer,
La Comissió Informativa General proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia nº 475/99, de data 16 de setembre de 1999, relatiu a
l’adhesió de l’Ajuntament de Llagostera a la Federació de Municipis de Catalunya i a la
baixa de l’Associació Catalana de Municipis.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
Catalana de Municipis.
Abans d’obrir el torn de portaveus, l’Alcalde explica que va prendre l’acord d’adherir
l’Ajuntament a la Federació el proppassat dia 16-09-99, en vista de poder participar a
l’Assemblea de l’entitat que s’havia de celebrar el dia 17-09-99 a la qual havia estat convidat
per tal de formar part del Consell de la Federació. Justifica la conveniència de participar en
l’entitat municipalista per la garantia de pluralitat que suposa en contraposició a l’actitud de
submissió de l’Associació Catalana de Municipis al govern de la Generalitat, més que als
interessos dels municipis. Aprofita per fer una referència a l’import de la quota que paga
l’Ajuntament a l’Associació, que és molt superior al cost d’afiliació a la Federació.
El senyor Josep Comas intervé en nom de Convergència i Unió per dir que l’Associació
Catalana de Municipis mereix tota la credibilitat que li donen els anys d’existència durant els
quals ha mantingut una trajectòria de prestació de serveis als Ajuntaments i al lideratge
d’iniciatives, com pot ser l’ajut al desenvolupament que així ho acrediten. Pensa que la
proposta que es formula obeeix a les afinitats personals de l’actual equip de govern. En
relació a l’import de la quota d’una entitat i altra, reconeix que la de l’Associació és superior,
però que això queda compensat pels serveis que presta. Recorda que hi ha municipis que
comparteixen afiliació a les dues entitats municipalistes i acaba manifestant que el seu grup
municipal votarà en contra de la proposta.
Intervé de nou l’Alcalde per manifestar que els serveis que presta la Federació són molt
millors que els que dóna l’Associació, que no val la pena fer cap comentari respecte de

l’afirmació del senyor Comas en relació a que ens mouen aspiracions personals i que voldria
fer una proposta de consens, en el sentit de modificar el dictamen suprimint del punt primer
la baixa de l’Ajuntament de l’Associació Catalana de Municipis i la corresponent referència
en el punt segon, almenys pel que queda de l’any 1999, per, si és el cas, tornar a tractar el
tema l’any vinent.
El senyor Comas manifesta la conformitat del grup de CiU a l’adhesió de l’Ajuntament de
Llagostera a la Federació de Municipis de Catalunya si es manté l’afiliació a l’Associació
Catalana de Municipis.
L’Alcalde proposa la modificació de la proposta en els termes següents:
Vist el Decret d’Alcaldia nº 475/99 de data 16 de setembre de 1999, relatiu a l’adhesió de
l’Ajuntament de Llagostera a la Federació de Municipis de Catalunya,
El Ple adopta del següent ACORD:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia nº 475/99, de data 16 de setembre de 1999, pel que fa
a l’adhesió de l’Ajuntament de Llagostera a la Federació de Municipis de Catalunya.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya.
Tercer.- Suprimir de l’esmentat Decret tota referència a l’Associació de Municipis de
Catalunya.
Sotmès a votació el nou redactat de la proposta, és aprovat per unanimitat.
5è.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA REFERENTS A LA
REGIDORIA D’HISENDA.
5.1. APROVAR LES INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.Per part de l’Alcalde es sotmet a la consideració del Ple el dictamen de la Comissió
Informativa General, següent:
Vist el que disposa l’article 75.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local,
Vist el que disposa l’article 73.3 de la Llei 11/1999, que modifica la Llei 7/1985,
La Comissió Informativa General proposa al ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar les següents indemnitzacions brutes màximes, amb caràcter mensual, en
concepte d’atenció al càrrec:
CÀRREC
Alcalde
Tinent d’Alcalde
Regidor equip de govern
Regidor

INDEMNITZACIÓ
132.000
92.000
84.000
22.000

Segon.- Condicionar el cobrament de les indemnitzacions especificades al punt primer a

l’assistència mínima anual de les següents sessions:

CÀRREC
Alcalde
Tinent d’Alcalde
Regidor equip de govern
Regidor

SESSIONS MÍNIMES
11 Plens, 11 Comissions Informatives i 40 Comissions de Govern
11 Plens, 11 Comissions Informatives i 40 Comissions de Govern
11 Plens i 11 Comissions Informatives
11 Plens i 11 Comissions Informatives

Tercer.- Descomptar les quantitats que s’especifiquen a continuació als membres de la
Corporació que no assisteixin al mínim de sessions:
CÀRREC

PER PLE

Alcalde
Tinent d’Alcalde
Regidor equip govern
Regidor

59.000
46.000
46.000
12.000

PER COMISSIÓ
INFORMATIVA
59.000
46.000
46.000
12.000

PER COMISSIÓ DE
GOVERN
7.200
2.400
-----------

Quart.- Aprovar la següent dotació econòmica per als grups polítics:
1.- DOTACIÓ FIXA:
3.250.-PTA per grup
2.- DOTACIÓ VARIABLE SEGONS EL NOMBRE DE MEMBRES DEL GRUP:
3.500.-PTA per membre de cada grup
Cinquè.- Les indemnitzacions que s’especifiquen tindran efectes a 1 de juliol de 1999,
especificant que fins a 31 de desembre de 1999 l’assistència mínima consistirà en:

CÀRREC
Alcalde
Tinent d’Alcalde
Regidor equip de govern
Regidor

SESSIONS MÍNIMES
5 Plens, 5 Comissions Informatives i 16 Comissions de Govern
5 Plens, 5 Comissions Informatives i 16 Comissions de Govern
5 Plens i 5 Comissions Informatives
5 Plens i 5 Comissions Informatives

Sisè.- Declarar que els càrrecs d’Alcalde, Tinent d’Alcalde i Regidors dels senyors Lluís
Postigo, Jaume Moll, Montserrat Vila i Josep Manel Ramírez, respectivament, són
compatibles amb la seva activitat principal a càrrec dels pressupostos d’altres
administracions públiques.
Intervé el senyor Jaume Moll, en nom de l’equip de govern, per explicar en detall la proposta
i justificar les raons per les quals es presenta en els termes exposats. Puntualitza que és
voluntat d’Entesa per Llagostera no augmentar la partida pressupostària destinada a aquestes
atencions i manifesta que, en l’actual redacció, inclou els suggeriments fets per Convergència
i Unió en el decurs de la Comissió Informativa en la qual es va debatre la qüestió.

En torn de portaveus, el senyor Josep Comas, en nom de Convergència i Unió, manifesta el
seu desacord a la quantia de les aportacions als grups municipals. La proposta presentada

limita les possibilitat de l’oposició en tant que redueix els recursos que se li destinen, la qual
cosa representa una disminució molt considerable en relació a l’assignació de la legislatura
anterior. Diu que a parer seu això es fa per tal de compensar als regidors que no són membres
de la Comissió de Govern, que són simples convidats a les sessions, però que no tenen cap
obligació d’assistir-hi i que si hi van és per pròpia voluntat. Reconeix que les penalitzacions
establertes per l’Alcalde i els Tinents d’Alcalde per a un mínim d’assistències és una mesura
de control de la despesa. Finalitza la seva intervenció significant que no s’ha fet cap previsió,
ni per la seva retribució ni per la seva penalització, a les Juntes de Portaveus.
Pren la paraula el senyor Jaume Moll per replicar la intervenció del senyor Comas i
manifestar la dificultat que comporta atendre les peticions del grup de Convergència i Unió
sense augmentar la partida pressupostària. Reitera la voluntat d’Entesa per Llagostera de no
augmentar la partida i proposa com a forma d’augmentar la menor aportació als grups
municipals que els regidors facin aportacions voluntàries amb càrrec a les respectives
indemnitzacions. Finalitza fent una comparació entre les quantitats que resulten de contrastar
la proposta presentada en relació a la situació que va estar vigent durant l’anterior legislatura
per concloure que, globalment, resulta idèntica a la que va regir durant el mandat de
Convergència i Unió dels darrers cinc anys.
En aquest punt del debat intervé l’Alcalde per fer un seguit de puntualitzacions sobre la
proposta presentada per Entesa per Llagostera i per replicar el retret formulat pel senyor
Comas en el sentit de qüestionar les indemnitzacions previstes per als regidors de l’equip de
govern que no formen part de la Comissió de Govern, manifestant que encara que no tinguin
una tinença d’alcaldia, en tant que tenen regidories delegades tenen unes obligacions
equiparables a les dels Tinents d’Alcalde, treballen pràcticament igual i, d’acord amb allò
que proposa el senyor Comas, no cobrarien res per la seva dedicació. Finalitza la seva
intervenció manifestant que espera que el portaveu de CiU estigui d’acord que les reunions
que puguin fer ambdós, encara que puguin ser considerades Juntes de Portaveus, no siguin
objecte d’indemnització.
Torna a intervenir el senyor Comas en nom de Convergència i Unió per congratular-se del fet
que no s’augmenti el pressupost de la Corporació i reiterar les objeccions formulades
anteriorment respecte dels regidors que no tenen tinença d’alcaldia.
Després de les intervencions del senyor Jaume Moll i del senyor Josep Comas, en torns de
contrarèplica i dúplica, intervé l’Alcalde per tancar el debat fent una reflexió sobre la
transcendència mediàtica de la qüestió debatuda i defensant que les indemnitzacions s’han de
correspondre amb les responsabilitats que cadascun dels regidors assumeix.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable
d’Entesa per Llagostera (7 vots) i el vot contrari de Convergència i Unió (6 vots).

5.2 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/99 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
DE L’EXERCICI DE 1999.Per part de l’Alcalde es sotmet a la consideració del Ple el dictamen de la Comissió
Informativa General, següent:

Atès que en el desenvolupament de la gestió del pressupost hi ha partides que no hi estan
consignades i d'altres insuficientment dotades, procedeix ara fer les modificacions
corresponents.
La Comissió Informativa General proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/99 del pressupost
municipal de l’exercici 1999, que inclou les següents variacions:
Suplement de crèdit
99.121.21200
Reparació edificis
99.121.21300
Reparació i manteniment maquinaria
99.121.22602
Publicacions locals
99.121.62201
Construcció local polivalent
99.121.62202
Lavabos i vestidors local polivalent
99.121.62300
Contractació serveis local polivalent
99.222.15000
Productivitat policia
99.222.22104
Vestuari policia
99.323.62200
Adequació locals nous Serveis Socials
99.443.62200
Reparació nínxols Cementiri
99.451.48900
Subvenció entitats
99.511.61104
Manteniment camins rurals
Crèdit extraordinari
99.121.62302
Màquina netejadora
99.422.62201
Remodelació aula informàtica CEIP
99.442.46301
Neteja viària Consell Comarcal
99.442.46302
Recollida trastos Consell Comarcal
99.442.62301
Adquisició contenidors
99.453.62500
Mobiliari Arxiu
Total:
Procedència dels fons:
Romanent líquid de tresoreria
Total:

500.000
750.000
1.000.000
2.151.344
858.323
381.148
500.000
500.000
600.000
500.000
1.200.000
1.500.000

1.031.595
650.000
312.395
136.654
400.000
228.131
13.199.590
13.199.590
13.199.590

Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci
en el B.O.P. i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i reclamacions.
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord.

L’Alcalde justifica la proposta en el fet que l’anterior equip de govern, en el període
preelectoral, va exhaurir moltes de les partides del pressupost, per la qual cosa en aquests
moments no hi ha disponibilitat de crèdits pressupostaris per fer front a l’actuació del nou
consistori.

En torn de portaveus, el senyor Ramon Soler, en nom de Convergència i Unió, manifesta que
l’expedient presentat no s’ajusta a les bases d’execució del pressupost, no inclou la
justificació de les partides que es vol modificar i està mancat de l’informe preceptiu del
Secretari-Interventor. Entén, per tant, que l’expedient està viciat de nul·litat de ple dret.
Formula a continuació diverses consideracions en relació a les partides incloses en la
modificació que es proposa, fent especial referència a la partida de subvencions a entitats que
a l’inici del mandat presentava un saldo positiu i que després de diverses concessions a
algunes entitats i de denegacions a altres es vol incrementar en un milió dues-centes mil
pessetes, sense que quedi clar quins han estat els criteris emprats per donar-les. Manifesta
que tenen la sensació que es concedeixen subvencions per amiguisme.
La senyora Montserrat Vila intervé per al·lusions, per manifestar el seu rebuig a les
insinuacions fetes pel senyor Soler i queixar-se de la facilitat amb la qual ha fet les
afirmacions sense fonament. Explica la situació del compte de subvencions a l’inici del
mandat, l’absència de programació de les activitats culturals del poble durant el segon
semestre de l’any i la necessitat que ha tingut l’actual equip de govern de fer front a la
necessitat de no interrompre les activitats culturals i lúdiques que s’han vingut duent a terme
en els darrers anys, com ara la programació de les festes d’estiu, la de Sant Cristòfol, la de
Sant Llorenç i altres que caldrà afrontar fins que no s’acabi l’any. Finalitza la seva rèplica
expressant que l’actuació de l’actual equip de govern en cap moment ha discriminat cap
entitat i que els ajuts s’han concedit amb total transparència.
Intervé l’Alcalde per puntualitzar que algunes de les quantitats satisfetes en concepte de
subvenció a entitats, s’han donat perque l’activitat que s’organitzava sortís més econòmica.
La intervenció de les entitats ha permès que part de les despeses fossin al seu càrrec haventse reduït la participació municipal.
El senyor Josep Comas replica per dir que no li sembla bé que l’equip de govern s’excusi
amb la gestió feta per l’anterior Consistori i posa alguns exemples d’allò que considera un
tracte discriminatori a algunes entitats en relació a altres.
La senyora Montserrat Vila intervé novament per explicar cada un dels casos mencionats pel
senyor Comas i negar qualsevol discriminació amb les dades que aporta.
Tanca el debat l’Alcalde per manifestar la seva intenció de canviar la dinàmica que els
anteriors equips de govern han dut en el sistema d’atorgament de subvencions a les entitats.
Recorda que el Reglament d’Obres i Serveis estableix un procediment al qual caldrà ajustar
les subvencions dels pròxims exercicis i demana temps per anar ajustant el funcionament de
la Corporació. Pel que fa a la proposta presentada, anuncia la seva intenció de retirar-la i
deixar-la sobre la taula per esmenar els defectes formals denunciats.

5.3. SOL·LICITAR AL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA LA DELEGACIÓ DE LA
INSPECCIÓ DE L’I.A.E.L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple el dictamen de la Comissió Informativa General,
següent:

La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, estableix en l’apartat
3 de l’article 92, que la inspecció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques serà portada a
terme pels òrgans competents de l’Administració Tributària de l’Estat, sense perjudici de les
delegacions que puguin fer-se.
L’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 10 de juny de 1992 desenvolupa la delegació
i la col·laboració en la inspecció de l’IAE i estableix els requisits i els tràmits per obtenir-les.
Aquest Ajuntament creu que la fórmula idònia és el règim de delegació previst en l’article 1r.
i següents de l’Ordre esmentada, més que el de col·laboració, i entenent que reuneix els
requisits i les condicions necessaris per demanar-la i que convé als interessos del municipi
que l’Ajuntament disposi de la competència delegada de la inspecció de l’IAE,
La Comissió Informativa General proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Demanar al Ministeri d’Economia i Hisenda la delegació de la inspecció de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de conformitat amb les previsions de l’Ordre del
Ministeri d’Economia i Hisenda de 10 de juny de 1992, perquè pugui ser exercida a partir de
l’1 de genera del 2000.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Delegació a Girona de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.
El senyor Jaume Moll intervé en nom de l’equip de govern per explicar que la proposta té la
finalitat d’aflorar l’activitat econòmica del municipi mitjançant un treball de camp, el cost del
qual s’estima en un percentatge del 3 % sobre les quotes tributàries noves que resultin de
l’acció inspectora.
El senyor Josep Comas, en nom de Convergència i Unió, pregunta quin és el programa, qui
farà la inspecció, com es gestionarà i per què.
L’Alcalde intervé per explicar que no pot donar una resposta concreta a les preguntes
formulades perquè encara no s’ha estudiat la qüestió. Afegeix que les raons de fons de la
petició obeeixen a la voluntat de l’equip de govern de no apujar els impostos, però sí a la
d’exigir a aquells que tenen l’obligació de pagar-los que ho facin, atès que considera que es
tracta d’una qüestió de justícia tributària.
El senyor Josep Comas replica que, a parer del seu grup, una decisió política com aquesta
s’hauria d’adoptar una vegada s’hagués estudiat a fons i programat la manera de dur-la a
terme, per després executar-la i no a l’inrevés com es proposa.
Tanca el debat l’Alcalde manifestant que, si bé no sap el resultat final de la petició,
considera que per part de l’equip de govern es tracta d’una qüestió de responsabilitat en
l’exercici de les competències que corresponen a l’Ajuntament en ordre a la recaptació dels
impostos, per la qual cosa demana que es procedeixi a la votació.
Feta aquesta, resulta aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable d’Entesa per
Llagostera (7 vots) i el vot en contra de Convergència i Unió (6 vots).
6è- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA REFERENT A LA
REGIDORIA DE CULTURA

6.1. APROVAR LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2000.L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple el dictamen de la Comissió Informativa General,
següent:
Atès l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, pel qual correspon a
l’Ajuntament en Ple proposar les dues festes anuals de caràcter local,
Atès que és tradició celebrar les festes locals els dies següents a la Pasqua Granada, diada de
la Festa Major,
A sol·licitud de la Delegació Territorial a Girona del Departament de Treball de la
Generalitat, proposo al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Proposar com a festes locals del municipi de Llagostera per a l’any 2000 els dies 12
i 13 de juny.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Delegació Territorial a Girona del Departament de
Treball.
Sotmesa la proposta a votació, sense debat, és aprovada per unanimitat.
7è- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA REFERENT A LA
REGIDORIA D’ENSENYAMENT
7.1. APROVAR EL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I EL
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNITATS
EXTERNES AL TALLER SOCIOLABORAL DE L’ANTIC ESCORXADOR.L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple el dictamen de la Comissió Informativa General,
següent:
Examinat el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per a la
realització d’activitats educatives complementàries específiques de l’educació secundària
obligatòria en unitats d’escolarització externa,
La Comissió Informativa General proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per a
la realització d’activitats educatives complementàries específiques de l’educació secundària
obligatòria en unitats d’escolarització externa.
Segon.- Facultar l’Alcalde per a la signatura del Conveni i per a les actuacions necessàries
per complir aquest acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, al Consell Comarcal del Gironès i a l’IES Llagostera.

En torn de portaveus intervé el senyor Esteve Barceló en nom de l’equip de govern per
explicar el contingut del conveni i el marc educatiu en el qual s’integra. Recorda que
l’escolarització obligatòria és fins als 16 anys malgrat hi hagi alumnes que no demostren cap
interès a romandre a l’escola la qual cosa comporta una distorsió en el funcionament normal
d’algunes aules. És per resoldre aquests casos que s’han creat les Unitats d’Escolarització
Externes (UEE), la finalitat de les quals és donar una formació específica a aquest col.lectiu
de nens per tal de preparar-los per a la seva integració laboral. Aquesta activitat es realitzarà
en els tallers ocupacionals que es porten a terme en l’edifici de l’antic Escorxador, i hi hauran
places per a cinc nois. S’ha elaborat un projecte que preveu la realització de diferents treballs
que contribuiran a iniciar-los en la paleteria i altres feines relacionades. Aquests treballs
serien realitzats als matins i a les tardes seguirien l’escolarització. Per dur-ho a terme es
proposa la subscripció del conveni amb el Departament d’Ensenyament, el Consell Comarcal
i l’Ajuntament. L’Ajuntament aportarà els locals, el Consell Comarcal es faran càrrec de les
despeses que comporti la realització dels treballs projectats i l’assegurança de responsabilitat
civil, i el Departament d’Ensenyament aportarà el suport logístic. La durada del conveni serà
fins el 30 de juny de l’any vinent i podrà ser prorrogat.
El senyor Josep Comas, en nom de Convergència i Unió, manifesta el seu acord de principi
amb la proposta i comenta que hauria volgut que al conveni haguessin quedat més clares la
responsabilitat civil i la seguretat dels alumnes.
El senyor Barceló replica que això ja està inclòs en el redactat que es proposa, llegint
textualment la part del conveni que la contempla.
Aclareix el senyor Comas que quan parla de la seguretat dels nens es refereix al seu trasllat
des de l’IES a l’edifici de l’Escorxador.
Intervé l’Alcalde per aclarir que la pòlissa de l’assegurança contempla aquest risc.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
8è.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA REFERENTS A LA
REGIDORIA D’URBANISME I OBRES.
8.1. DECLARAR DESERT EL CONCURS PER ADJUDICAR L’EXPLOTACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE LA URBANITZACIÓ LLAGOSTERA
RESIDENCIAL.L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple el dictamen de la Comissió Informativa General,
següent:

Atès que en el termini de vint-i-sis dies naturals establert per a la vàlida presentació d’ofertes
en el concurs obert per adjudicar l’explotació de les instal.lacions esportives de la
urbanització LLAGOSTERA RESIDENCIAL, de propietat municipal, no s’ha presentat cap
proposició,
La Comissió Informativa General proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Declarar desert, per falta de presentació de proposicions, el concurs per adjudicar,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, l’explotació de les instal.lacions
esportives de la urbanització LLAGOSTERA RESIDENCIAL, de propietat municipal,
convocat per acord plenari de 19-5-99 i, en conseqüència, arxivar l’expedient.
L’Alcalde explica el sentit de la proposta i manifesta la voluntat de l’equip de govern
d’emprendre alguna mesura en el futur per resoldre la situació que es ve arrossegant de fa
temps amb aquest equipament. Aquestes instal.lacions, tot i que no estan recepcionades
definitivament per l’Ajuntament, creu que haurien d’estar en les degudes condicions per ser
gaudides tant pels veïns de la urbanització com pels ciutadans del poble en general. En
aquests moments encara no s’ha decidit si tornar a convocar el concurs o quin tipus de
mesures adoptar per fer les millores, però està molt clar que aquell espai s’ha de recuperar.
El senyor Josep Comas, en nom de CiU, manifesta el seu acord amb la proposta.
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
8.2. APROVAR L’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA I CANVI DE
TRAÇAT, MITJANÇANT PERMUTA, DEL CAMÍ PÚBLIC QUE TRAVESSA LA FINCA
DEL VEÏNAT DE POCAFARINA Nº 3.L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple el dictamen de la Comissió Informativa General,
següent:
Vist l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica i canvi de traçat, mitjançant permuta,
del camí públic que travessa la finca del Veïnat de Pocafarina núm. 3, instruït a instàncies
d’en Josep Maurici Celis.
Vist l’informe del secretari de l’Ajuntament i la valoració pericial dels béns a permutar
practicada pel serveis tècnics municipals.
Atès que se n’ha donat compte de tot plegat al Departament de Governació, als efectes del
control de legalitat previst a l’article 40.1.c. del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL)
I d’acord amb els articles 20 i 47 del RPEL.
La Comissió Informativa General proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Declarar com a bé patrimonial el tram de camí públic de propietat municipal que a
continuació es descriu:
RÚSTICA: Peça de terreny, de forma poligonal allargada, de 146 m_ de superfície, situada al
Veïnat de Pocafarina, terme municipal de Llagostera, que confronta: al Nord i al Sud, amb
finca de Josep Maurici Celis i Maria del Vilar Reixach Juli (registral núm. 6648); i a l’Est i
Oest, amb camins públics veïnals propietat de l’Ajuntament de Llagostera.
Pertany a l’Ajuntament de Llagostera des de temps immemorial, si bé no consta inscrita al
Registre de la Propietat atesa la condició de bé domini públic d’ús públic que ha tingut fins
avui.
Segon.- Permutar, lliure de tot tipus de càrregues, gravàmens i ocupants, la peça de terreny
municipal descrita a l’apartat anterior amb la finca propietat d’en Josep Maurici Celis i Maria

del Vilar Reixach Juli que a continuació es descriu, la qual es destinarà a camí públic veïnal i
per tant tindrà la condició de bé demanial:
RÚSTICA: Peça de terreny, de forma poligonal allargada, de 268 m_ de superfície, situada al
Veïnat de Pocafarina, terme municipal de Llagostera, que confronta: al Nord, amb finca
matriu de què se segregarà (registral núm. 6648); al Sud, part amb finca matriu de què se
segregarà i part amb camí públic veïnal objecte d’aquesta permuta; i a l’Est i Oest, amb
camins públics veïnals propietat de l’Ajuntament de Llagostera.
Pertany als consorts Josep Maurici Celis i Maria del Vilar Reixach Juli, per meitats indivises,
per compra a en Manuel Tarré Saforcada , segons escriptura atorgada el 16-10-97, davant del
notari de Barcelona Joan Carles Farrés Ustrell (núm. 1466 del seu protocol).
Es part i s’haurà de segregar de la finca matriu inscrita al Registre de la Propietat número 1
de Girona, al Tom 3.070, Llibre 160 de Llagostera, Foli 77, Finca 6.648.
Tercer.- Fixar una diferència de valor dels béns permutats de 238.000 PTA. a favor dels
particulars, donat que els serveis tècnics municipals han valorat la finca de l’Ajuntament en
292.000 PTA. i la dels particulars en 530.000 PTA., declarant però innecessària la
compensació a favor d’aquells, atesa la renuncia expressa que consta a l’expedient.
Quart.- Els treballs d’obertura i condicionament del nou camí s’executaran íntegrament a
càrrec dels consorts Maurici-Reixach i sota la direcció dels serveis tècnics municipals, als
quals s’haurà de comunicar l’inici dels treballs amb la suficient antelació. Un cop executada
l’obra, els particulars n’assumiran el seu manteniment i conservació durant dos anys.
Cinquè.- Anotar aquest permuta a l’inventari de béns municipal i facultar àmpliament a
l’Alcaldia per a l’adopció i signatura de tots aquells actes i documents que siguin necessaris
per a l’execució dels anteriors acords, inclosa la seva formalització en escriptura pública, les
despeses de la qual i de la seva inscripció registral seran, en el seu cas, íntegrament a càrrec
dels particulars.
Sisè.- Notificar-ho als interessats.
Intervé l’Alcalde per explicar que aquest és un tema que ja estava endegat per l’anterior
equip de govern. Aclareix la ubicació de la finca, l’existència de dos camins i el sentit de la
proposta que en el seu dia va fer el propietari de suprimir-ne un i millorar l’altre, fent-lo més
ample.
Intervé el senyor Josep Comas en nom de Convergència i Unió per manifestar la seva
conformitat amb la proposta, vist l’acord dels veïns i que no ocasiona cap perjudici a l’interès
del municipi.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat.

9è. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA REFERENTS A LA
REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS.
9.1. INSTAR LA GENERALITAT I EL PARLAMENT DE CATALUNYA QUE
ELABORIN UNA LLEI DE COBERTURA LEGAL DEL VOLUNTARIAT.-

L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple el dictamen de la Comissió Informativa General,
següent:
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal del Gironès de 22 d’abril de 1999, sobre la
cobertura legal del voluntariat a Catalunya,
La Comissió Informativa General proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Instar la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya que elaborin una llei
que contempli la cobertura legal del voluntariat a Catalunya.
Segon.- Comunicar aquesta acord al Consell Comarcal del Gironès, per tal de trametre’l a les
institucions corresponents.
L’Alcalde explica la proposta en el sentit de recolzar l’acord que va ser adoptat en el mateix
sentit pel Consell Comarcal del Gironès.
El senyor Josep Comas manifesta que, quan el Consell Comarcal ha fet la proposta en
consonància amb la política del govern de la Generalitat, el grup municipal de Convergència
i Unió no pot fer menys que recolzar-la.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
9.2. DONAR SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR D’ESTABLIR EL
100% PER A LES PENSIONS DE VIDUÏTAT DE LES DONES.L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple el dictamen de la Comissió Informativa General,
següent:
Vista la petició de la Sra. Pilar Mora Roselló, sol·licitant el suport d’aquest Ajuntament a la
iniciativa legislativa popular d’establir que la pensió de viduïtat de les dones sigui equivalent
al 100 % de la pensió que cobrava el marit,
La Comissió Informativa General proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Donar suport d’aquest Ajuntament a la iniciativa legislativa popular d’establir que
la pensió de viduïtat de les dones sigui equivalent al 100 % de la pensió que cobrava el marit.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Sra. Pilar Mora Roselló, promotora de la iniciativa.
La senyora Montserrat Pla, en nom de l’equip de govern, explica que la proposta ve
promoguda per una acció empresa per la senyora Pilar Mora, a la qual en els darrers mesos
ha donat suport un gran nombre d’entitats i institucions. Es tracta, en definitiva, d’impulsar la
presentació al Parlament d’una iniciativa perquè moltes persones deixin de trobar-se en
situacions d’extrema necessitat a causa de l’escassa quantia de les pensions que cobren
després de quedar vídues.
El senyor Josep Comas, en nom de Convergència i Unió, manifesta el seu acord amb la
proposta si bé creu que, atès que cada vegada hi ha més dones que s’incorporen al món del

treball, la iniciativa també hauria de preveure la situació respecte dels homes i per a les
parelles de fet.
La senyora Montserrat Pla intervé novament per dir que troba molt bé la idea expressada pel
senyor Comas però creu que tal vegada no sigui el moment de debatre l’ampliació de la
proposta, atès que allò que es preté en aquest moment és recolzar la iniciativa tal i com ha
estat presentada per la senyora Moro.
L’Alcalde intervé per manifestar el seu criteri segons el qual no és bo barrejar les coses i,
amb la proposta presentada, contribuir a fer discriminació positiva en favor de la dona, tot i
saber que l’home a vegades es pot trobar en situacions semblants a la que es vol resoldre,
però que sense voler treure importància a la problemàtica dels homes en igual situació o de
les parelles de fet, el que es tracta ara és d’afavorir una solució del problema que afecta un
major percentatge de persones.
El senyor Comas accepta la posició manifestada per l’Alcalde i proposa que en un futur els
grups municipals de Llagostera estudiïn fer una proposta conjunta per tractar la situació dels
altres col·lectius que ha mencionat en la seva primera intervenció.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
10è.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA REFERENTS A LA
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT.
10.1. RATIFICAR LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER
AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA I APROVAR-NE ELS
ESTATUTS.L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple el dictamen de la Comissió Informativa General,
següent:
Atès que l’Ajuntament de Llagostera va prendre l’acord d’adherir-se al Consell d’Iniciatives
Locals per al Medi Ambient, promogut per l’Àrea d’Acció Territorial de la Diputació de
Girona, en el marc de la campanya de Ciutats Europees Sostenibles.
Atès que en data 25 de maig de 1999 va tenir lloc a la Diputació de Girona l’Assemblea per a
la constitució i l’aprovació prèvia dels estatuts del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient,
Atès que s’ha de nomenar un representant de l’Ajuntament a aquest Consell,
La Comissió Informativa General proposa al Ple l’adopció dels següent ACORD:
Primer.- RATIFICAR la constitució del Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de
les comarques de Girona, en base als principis de la Carta d’Alborg i del programa de foment
de la sostenibilitat de la Diputació de Girona.
Segon.- APROVAR els Estatuts pels quals s’ha de regir aquest Consell, els quals
s’acompanyen com annex 1.
Tercer.- RATIFICAR l’acord, de la sessió plenària de 21 de juliol de 1999, de nomenament
com a representant de l’Ajuntament de Llagostera a l’Assemblea General del Consell

d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona, a l’alcalde de Llagostera
Lluís Postigo Garcia.
Quart.- FACULTAR l’Alcalde perquè signi la documentació necessària per al desplegament
dels acords precedents.
Cinquè.- TRAMETRE certificació d’aquest acord a la Diputació de Girona.
L’Alcalde, en fer la presentació de la proposta, explica breument en què consisteix l’Agenda
Local 21 i la integració de la iniciativa de la Diputació de Girona en aquest programa
mediambiental.
En torn de portaveus, el senyor Josep Comas afegeix que el Consell d’Iniciatives Locals per
al Medi Ambient servirà per posar en comú experiències entre tots els municipis participants,
la qual cosa permetrà aprofitar els coneixements d’altres pobles.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
10.2. APROVAR EL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER
A LA TRAMITACIÓ DE LES COMPENSACIONS ECONÒMIQUES CORRESPONENTS
A LA DEIXALLERIA DE LLAGOSTERA I PROVINENTS DELS SISTEMES
INTEGRATS DE GESTIÓ.L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple el dictamen de la Comissió Informativa General,
següent:
Atès que per facilitar el compliment dels objectius que fixa la Llei 11/1997 d’envasos i
residus d’envasos, els Sistemes Integrats de Gestió, Ecoembes España SA i Ecovidrio han
signat un conveni amb la Junta de Residus per fixar les aportacions que aquests faran als ens
locals per al finançament de la recollida d’envasos i residus d’envasos,
Atès que el Consell Comarcal del Gironès es va adherir als convenis amb Ecoembes i
Ecovidrio als efectes de rebre de la Junta de Residus la part corresponent de les aportacions
fetes pels Sistemes Integrats, en funció de la quantitat d’envasos recollits selectivament en
municipis de la comarca,
Vist que l’Ajuntament de Llagostera gestiona la deixalleria de la seva propietat, mitjançant
concessió, i és susceptible de rebre compensacions econòmiques,
La Comissió Informativa General proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Llagostera i el
Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació de les compensacions econòmiques
corresponents a la deixalleria de Llagostera i provinents dels Sistemes Integrats de Gestió.
Segon.- FACULTAR l’alcalde perquè signi la documentació necessària per al desplegament
de l’acord precedent.
Tercer.- TRAMETRE certificació d’aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.
L’Alcalde explica el contingut del conveni i manifesta el seu parer que l’aportació econòmica
que representa per a l’Ajuntament és molt petita. Això no obstant, defensa la conveniència de

subscriure el conveni, atès que suposa un rescabalament de les despeses que genera la
deixalleria municipal.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
11è.- MOCIONS
11.1. MOCIÓ D’ENTESA PER LLAGOSTERA REFERENT A LA IMPLANTACIÓ D’UN
RADAR METEOROLÒGIC AL PUIG D’ARQUES.L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple el dictamen de la Comissió Informativa General,
següent:
Estudiada i debatuda la Moció d’ Entesa per Llagostera sobre la instal.lació d’un radar
meteorològic al Puig d’Arques per part del Departament de Medi Ambient de la Generalitat,
La Comissió Informativa General proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar la Moció d’ Entesa per Llagostera sobre la instal.lació d’un radar
meteorològic al Puig d’Arques per part del Departament de Medi Ambient de la Generalitat.
Segon.- Trametre l’acord d’aprovació i el contingut de la Moció al Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya.
En torn de portaveus, el senyor Josep Comas, en nom de Convergència i Unió, exposa el fet
que en els darrers dies els Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient ha
proposat la creació d’una comissió tècnica amb l’encàrrec de fer l’estudi que preveu la moció
que es sotmet a la consideració del Ple. Explica que la seva composició ofereix les màximes
garanties d’un treball rigorós i, per corroborar-ho, llegeix la relació dels seus components en
representació d’entitats i institucions que a parer seu representen abastament tots els
interessos que eventualment puguin resultar afectats per la instal·lació projectada.
Intervé el senyor Jordi Noguera per expressar al senyor Comas la poca confiança que li
mereix la comissió, atès que ha estat plantejada en període electoral i té la convicció que
servirà per tranquil·litzar l’opinió pública. Pregunta si el senyor Comas s’ha adonat del
nombre de persones designades per la Generalitat per formar part de la comissió com a
evidència que l’estudi que han de realitzar arribarà a les conclusions que convinguin.
El senyor Comas i el senyor Noguera intervenen en diferents torns per expressar els seus
respectius punts de vista.
L’Alcalde intervé per fer un seguit de consideracions sobre l’espai en el qual s’ha previst la
ubicació del radar i sobre la conveniència que l’estudi d’impacte que es realitzi compti amb
la màxima pluralitat possible, cosa que a parer seu no està garantida pel fet d’haver-se
convocat la comissió a la qual s’ha fet referència, recolzant la posició mantinguda al llarg del
debat pel senyor Noguera.
Finalment proposa la votació sobre el text de la moció següent:
"El grup municipal Entesa per Llagostera, proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Sol·licitar al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya que
encarregui la redacció d’un estudi d’impacte ambiental global on s’avaluïn exhaustivament
totes les alternatives d’ubicació (dins i for a de l’espai natural protegit de les Gavarres) on
s’integrin els diferents factors a tenir en compte: ecològics, ambientals, paisatgístics,
metereològics, històrico-culturals i socials, amb la finalitat d’ubicar el radar en el lloc que
suposi el mínim impacte, una vegada considerats tots els supòsits anteriors.
Segon.- Trametre l’acord al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya."
Feta la votació, la moció resulta aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable
d’Entesa per Llagostera (7 vots) i el vot en contra de Convergència i Unió (6 vots).
12è.- PROPOSTES URGENTS.L’Alcalde demana si algun regidor té alguna proposta per incloure en aquest punt de l’ordre
del dia. En obtenir resposta negativa, proposa passar al punt següent.
13è.- PRECS I PREGUNTES.Intervé el senyor Josep Comas per fer unes consideracions sobre l’aprovació de la liquidació
del pressupost de 1998 i el fet que la informació que s’ha facilitat de l’acord adoptat conté
una suma que no quadra. La partida, corresponent a saldos de cobrament dubtós, s’ha de
restar i no sumar.
L’Alcalde respon que la liquidació s’havia d’haver fet abans de finals de març d’enguany i
l’equip de govern anterior no ho va fer, per la qual cosa ho ha fet l’actual i no descarta que es
pugui haver comès el petit error de no posar el signe negatiu davant d’una de les xifres. Això
però no ha de ser motiu, entén, per retreure a l’actual equip de govern el compliment d’un
termini que corresponia a l’anterior. En tot cas, preveu que l’aprovació del compte general de
l’exercici de 1998 es pugui fer en el Ple del proper mes d’octubre per tal de poder-lo trametre
a la Sindicatura de Comptes abans que els sigui reclamat, com ha vingut passant
invariablement en els darrers anys.
Continua intervenint el senyor Comas per fer una consideració sobre els criteris de valoració
de les finques subjectes a reparcel.lació en l’àmbit dels estatuts i bases d’actuació del pla
parcial del sector Ganix, de l’aprovació dels quals s’ha donat compte en el transcurs
d’aquesta sessió.
L’Alcalde respon que els estatuts aprovats, de fet, són pràcticament idèntics que la majoria
dels que es proposen per a juntes de compensació similars. Manifesta que abans de
l’aprovació s’han introduït algunes rectificacions al text presentat pels promotors i recorda
que la intervenció de l’Ajuntament en la reparcel.lació serveix precisament per garantir que
les coses es facin correctament i que ningú no en surti perjudicat.
El senyor Ramon Soler planteja que en el darrer Ple el grup municipal de Convergència i
Unió va demanar que el dia 11 de setembre l’única bandera que oneges al balcó de la Casa de
la Vila fos la senyera i l’Alcalde, en nom de l’equip de govern, va dir que es decidiria en
breu. El fet és que ni es va respondre a la petició abans de la data, sinó que aquell dia en el
balcó de l’Ajuntament hi havia les mateixes tres banderes de sempre, l’espanyola, l’europea i
la senyera, la qual cosa ho interpreta com una resposta negativa a la sol·licitud plantejada que
el va decebre atès que pensava que la pertinença del senyor Jordi Noguera a l’equip de

govern feia esperar una altra decisió, donada la seva adscripció a Esquerra Republicana de
Catalunya, que és un partit que reclama la independència.
El senyor Jordi Noguera respon que el cert és que es van treure les tres banderes perquè estan
malmeses. Puntualitza que el fet que sigui d’Esquerra Republicana no té res a veure amb la
qüestió i retreu al grup de CiU que, estant en una posició política més avantatjosa per
defensar els interessos de Catalunya, en els anys que porta governant no hagi fet
pràcticament res, llevat de polítiques d’aparador.
En torns successius de rèplica i súplica el senyor Soler i el senyor Noguera abunden en
l’acció política duta a terme per cada un dels partits polítics als quals pertanyen en relació a
allò que diuen que faran.
El Sr. Jordi Noguera manifesta que troba patètica la insinuació que li ha fet amb la pregunta.
Intervé finalment l’Alcalde, com a moderador del debat, per dir que vol deixar clar que troba
molt normal la posició del senyor Noguera, perquè coincideix amb la de moltes persones del
poble. Entén que la pregunta formulada és una provocació, atesa l’acció política de CiU. Diu
que l’11 de setembre va treure personalment les tres banderes. I demana que en el futur
s’eviti plantejar qüestions amb l’única finalitat de punxar.
El senyor Soler insisteix a demanar una resposta a la pregunta que ha formulat i al prec que el
grup de Convergència i Unió va fer en el darrer Ple.
L’Alcalde acaba dient que les va treure ell personalment el dia 10, i que si l’endemà les
banderes tornaven a ser al balcó de l’Ajuntament, li és igual tota vegada que està convençut
que l’única persona que va pujar a la plaça del castell el dia 11 i les va veure devia ser el
senyor Soler i dues o tres persones més. Al capdavall, no creu que s’hagin de fer les coses per
pur folklore independentista, sinó amb una mica de serietat. Creu, i així ho va manifestar en
el darrer Ple, que la festa de l’11 de setembre ha de tenir un caràcter institucional, per la qual
cosa l’any vinent l’Ajuntament la celebrarà com cal.
El senyor Comas pregunta a la regidora de Governació pels incidents que hi ha hagut en els
darrers dies i que han donat lloc que es trenquessin vidres i es provoquessin altres destrosses
del local que ocupa la policia local, del dispensari i d’altres locals municipals.

La senyora Pla diu que es tracta de bretolades com les que s’han produït en altres èpoques en
el passat. Relaciona els diferents fets d’aquestes característiques ocorreguts en els darrers
mesos. No creu que es puguin qualificar d’atemptats sinó de fets aïllats de gamberrisme
probablement provocats per les accions de control fetes per la policia en relació a les
motocicletes.
El senyor Comas pregunta pels criteris que s’han utilitzat per a la contractació de personal i
formula el prec que en els tribunals que han de fer la selecció hi hagi un representant del seu
grup municipal, encara que sigui amb veu i sense vot.
L’Alcalde diu que valorarà la proposta, si bé creu que no hi ha d’haver cap inconvenient,
malgrat que la composició dels tribunals vé determinada per llei.

El senyor Comas pregunta en relació a l’IES, en quina situació està actualment la
construcció.
L’Alcalde respon que ja s’ha parlat indirectament del tema en aquest mateix Ple en tractar del
pla parcial del sector Ganix. S’han fet gestions i mantingut entrevistes amb el Departament
d’Ensenyament. El compliment dels terminis dependrà d’Ensenyament, però des de
l’Ajuntament es farà tot allò que sigui necessari perquè es pugui construir sense demores.
Explica, en relació amb diferents temes municipals, les gestions fetes amb diferents
organismes en el curt termini de temps que porten la gestió municipal i si no n’han fet més ha
estat degut a la manca material de temps i a les vacances del mes d’agost.
El senyor Comas anuncia que durant la legislatura el seu grup anirà demanant comptes a cada
un dels regidors sobre els temes de la seva competència i avui ho vol fer en relació a la
Mancomunitat per saber què s’ha fet.
L’Alcalde respon la situació relativa a la constitució de la nova Mancomunitat una vegada
coneguts els resultats electorals. Anteriorment havia estat presidida per Llagostera, però de
moment encara no hi ha consens sobre la seva composició. Pensa que la situació de
l’abocador de Solius fa aconsellable estudiar el seu estat de forma urgent.
El senyor Comas pregunta a la senyora Montserrat Vila per què durant l’estiu ha estat tancat
el Museu etnològic.
La senyora Montserrat Vila respon donant com a motiu la manca de personal per atendre el
local on està ubicat, atesa la baixa d’una persona de la plantilla per jubilació i no haver-se
previst la seva substitució per l’anterior equip de govern.
El senyor Josep Ayach pregunta els criteris que se segueixen i l’estat de la partida
corresponent a arranjament de camins.
El senyor Noguera facilita la dada econòmica sol.licitada, i respon que el criteri depen de
l’urgència, i que aquesta ve fixada per l’estat que cada camí presenta
I, en no haver-hi altres temes per tractar, s’aixeca la sessió a les 0 hores i 40 minuts del dia 30
d’octubre de 1999, de la qual s’estén aquesta acta, que signa el senyor Alcalde, amb el
Secretari, que ho certifica.

ACTA Nº 12/99 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 27 D’OCTUBRE DE
1999.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia del dia vint-i-set d’octubre de mil noucents noranta-nou es reuneix en sessió ordinària el Ple de l’Ajuntament sota la Presidència de
l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Jaume Moll
Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Miquel Ramis
Coris, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas, Marta Julià Mestres, Josep Ayach
Costa, Ramon Soler Salvador i Salvador Devant Ribera. Excusa la seva assistència el senyor
Manuel Ramirez Malagon. Actua com a Secretari el de la Corporació, Sr. Manuel Ibarz
Casadevall.
Amb caràcter previ l’Alcalde proposa la modificació de l’ordre del dia de la sessió adduint
raons d’urgència, per inclusió d’un punt 3.2 consistent en el nomenament de representants de
la Corporació en entitats supramunicipals; un punt 3.3 consistent en el nomenament d’un
Gerent pel Patronat Municipal d’Esports; i un punt 7.2 per donar compte de la darrera sessió
de la Mancomunitat de municipis de la conca del Riudaura.
Per part del senyor Josep Comas, en nom del grup municipal de Convergència i Unió, es
demana votació separada de cada un dels punts proposats.
Sotmesa la proposta a votació, la inclusió en l’ordre del dia dels punts 3.2 i 3.3 és aprovada
per majoria absoluta, amb el vot favorable d’Entesa per Llagostera (7 vots) i el vot contrari
de Convergència i Unió (6 vots), en tant que la inclusió del punt 7.2 és aprovada per
unanimitat.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 29-9-1999.En nom del grup municipal de Convergència i Unió, el senyor Josep Comas lamenta que
l’acta de la sessió no contempli la literalitat de les intervencions, la qual cosa al seu parer
suposa un incompliment del compromís assumit per l’equip de govern i demana que l’acta
reflecteixi el torn de precs i preguntes de forma literal, en especial les afirmacions del
senyor Jordi Noguera en la resposta a les preguntes que se li van formular.
L’Alcalde intervé per explicar que des de l’inici de la legislatura les actes es graven i que la
còpia de l’enregistrament està a disposició del grup de l’oposició, mentre que el seu destí
final és l’arxiu municipal. Recorda que l’acta formal de les sessions és un document que,
d’acord amb allò que disposa la llei, elabora el Secretari de la Corporació.
Insisteix el senyor Comas manifestant la posició del seu grup de no votar a favor d’aprovar
l’acta.
En no produir-se votació d’aquest punt de l’ordre del dia, queda sobra la taula pendent
d’aprovació.

2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE
COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR.2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS DES DE L’ÚLTIMA
SESSIÓ.
L’Alcalde dóna compte d’haver dictat 68 decrets des de la darrera sessió del Ple, que són els
núms. 498 a 566, ambdós inclosos i recorda als membres de l’oposició que estan a la seva
disposició per a consulta a les oficines municipals.
2.2 DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL LABORAL.
L’Alcalde dóna compte de les pròrrogues dels contractes al senyor Gerard Nadal, assessor en
matèria urbanística de la Corporació, per sis mesos, de la senyora Clara Benítez,
administrativa, i dels senyors Benito Cid i Antonio Casermeiro, membres de la brigada
municipal, fins al 31 de desembre d’enguany.
2.3 ALTRES.
L’Alcalde dóna compte de l’encàrrec fet a l’Arquitecte, senyor Robert Soler, per redactar el
projecte d’urbanització del sector entorn de la zona esportiva, desenvolupant l’avantprojecte
fet amb anterioritat. Es tracta, a parer del senyor Postigo, d’un projecte ambiciós que en el
seu moment es publicitarà a tots els ciutadans de Llagostera per tal que puguin fer
suggeriments abans d’aprovar-lo definitivament.
3r.- PROPOSTES D’ALCALDIA:
3.1 APROVAR LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA EN
CONVERSES PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’ESTUDI DEL MASSÍS
D’ARDENYA I DESIGNAR-HI REPRESENTANT.
Atès que el municipi de Llagostera forma part del Massís de l’Ardenya, juntament amb els
municipis de Sta. Cristina d’Aro, St. Feliu de Guíxols i Tossa de Mar;
Atès que existeixen problemàtiques conjuntes com la prevenció d’incendis, actuacions
urbanístiques i altres, que caldria estudiar i solucionar de manera conjunta i
Vist el trasllat de l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament de Sta. Cristina d’Aro en el sentit
d’iniciar converses entre els Ajuntaments dels municipis implicats,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Mantenir converses amb els municipis de Sta. Cristina d’Aro, St. Feliu de Guíxols
i Tossa de Mar per tal de crear una comissió per estudiar la problemàtica del Massís
d’Ardenya.
Segon.- Designar l’Alcalde, Sr. Lluís Postigo Garcia, representant de l’Ajuntament de
Llagostera en les converses preparatòries de la comissió.
Tercer.- Comunicar aquest acord als municipis de Sta. Cristina d’Aro, St. Feliu de Guíxols i
Tossa de Mar.
L’Alcalde presenta la proposta i la justifica en l’interès natural de la zona inclosa en el Pla
d’Espais d’interès Natural (Cadiretes i Ardenya), i pels seus recursos, especialment pel que fa
a la flora i la fauna. Explica que la iniciativa del projecte va ser de l’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro i expressa la seva opinió que es tracta d’una idea a la qual val la pena donar
suport.

En nom de Convergència i Unió, el senyor Josep Comas expressa el seu acord amb la
iniciativa, si bé discrepa de la persona que ha de representar l’Ajuntament en aquests
contactes. Manifesta que a parer del grup que representa, Llagostera hauria d’estar
representat per la persona més preparada i que coneix millor el territori, proposant que sigui
el regidor senyor Josep Ayach.
L’Alcalde intervé per replicar que, per raons pràctiques, de moment els contactes està previst
que es mantinguin entre els Alcaldes, però amb el compromís que en el moment que es creï
una comissió a l’efecte, la representació serà més àmplia.
El senyor Comas torna a intervenir per dir que en el cas de Santa Cristina no és pas
l’Alcaldessa la interlocutora. En tot cas CiU s’abstindrà en la votació mentre no es resolgui
quins seran els representants de l’Ajuntament.
Torna a intervenir l’Alcalde per explicar que el representant de Santa Cristina és la persona
que va llançar la iniciativa i insisteix en el compromís que quan es creï una comissió, aquesta
tindrà com a mínim un representant de cada grup municipal.
Sotmesa la proposta a votació, resulta aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable
d’Entesa per Llagostera (7 vots) i l’abstenció de Convergència i Unió (5 vots).
3.2 NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ENTITATS
SUPRAMUNICIPALS.
3.2.1 Nomenament de suplents a la Junta Rectora de la Mancomunitat del Riudaura.
Atès que l’article 12è. 3r. paràgraf dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal
voluntària de la Conca del Ridaura estableix que:
“cada representant (de la Junta Rectora) comptarà amb un suplent designat d’igual manera”
(es va fer per Ple de 21-7-99).
Es proposa al Ple:
a) Nomenar com a suplent del Sr. Josep-Lluís Postigo García, el Regidor de Medi Ambient
Sr. Jordi Noguera Sabarí i com a suplent del Sr. Josep Comas Boadas, el Regidor de CiU, Sr.
Josep Ayach Costa.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.2.2 Ratificació de l’acord de la Comissió de Govern pel qual es nomena a la senyora
Montserrat Vila i Gutarra com a representant de l’Ajuntament a l’Escola de Música del
Gironès.
Atès que l’article 8, punt 4 dels Estatuts de l’Escola de Música del Gironès estableix que:
“La Junta de Govern de l’EMG estarà integrada per (entre d’altres) un representant de cada
Ajuntament on hi hagi aula”.
Atès que en la sessió ordinària de la Comissió de Govern d’aquest Ajuntament, celebrada el
28-9-99, va nomenar representant en aquest organisme.
Es proposa al Ple:
a)Ratificar l’acord de la Comissió de Govern que nomenava la Sra. Montserrat Vila Gutarra,
com a representant de l’Ajuntament de Llagostera a la Junta de Govern de l’Escola de
Música del Gironès.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable
d’Entesa per Llagostera (7 vots) i l’abstenció de Convergència i Unió (5 vots).
En aquest mateix moment es lliura còpia dels Estatuts d’aquest ens al representant de CiU.
3.3 NOMENAMENT D’UN GERENT PER AL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS.
Vist el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, que en l’article 202.1 i 202.2 estableix els òrgans de govern dels
organismes autònoms i atribueix al Ple de l’Ajuntament la competència per designar-los,
cessar-los o substituir-los,
Vist l’article 3 dels Estatuts del Patronat Municipal d’Esports, que preveu l’existència de la
figura de gerent o director com a organ de govern,
Vist l’article 11 dels Estatuts del Patronat Municipal d’Esports, que estableix que aquest serà
nomenat entre persones especialment capacitades per a l’exercici del càrrec i
Vist l’article 29 dels Estatuts del Patronat Municipal d’Esports, que en l’apartat f) atribueix al
Ple de l’Ajuntament la competència de nomenar els membres del Patronat
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord :
Primer.- Nomenar el senyor Antoni Navarro Robledo gerent del Patronat Municipal
d’Esports.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.
L’Alcalde proposa el nomenament del senyor Antoni Navarro i Robledo, ex regidor del
Consistori en l’anterior mandat, com a Gerent del Patronat Municipal d’Esports. Justifica la
proposta en les necessitats del Patronat i destaca les qualitats personals i professionals del
senyor Navarro que, a parer del seu grup, el fan la persona idònia per gestionar l’entitat.
El senyor Josep Comas, en nom del grup municipal de Convergència i Unió, pregunta quin
criteri s’ha seguit per escollir la persona, la relació del senyor Navarro amb l’esport i la
remuneració que tindrà. Lamenta no haver tingut notícia de la proposta abans de la sessió.
L’Alcalde intervé per dir que tant el senyor Soler com el senyor Devant, ambdós membres
del Patronat d’Esports per membres de CiU , tenien coneixement de la proposta. Afegeix que
l’equip de govern és del parer que la responsabilitat del gestor tingui una retribució, per
mínima que sigui, malgrat això el senyor Navarro ha manifestat que no vol cobrar res. La
dedicació del Sr. Navarro a les tasques de regidor, durant quatre anys, li permet tenir un
coneixement exhaustiu del Patronat d’esports. Acaba dient que es tracta de la designació d’un
càrrec de confiança, i en aquest sentit el Sr. Navarro té tota la confiança de l’equip de govern
El senyor Comas insisteix que, tot i no dubtar de la capacitat del senyor Navarro, pensen que
no és la persona adequada.
L’Alcalde manifesta que el nomenament és preceptiu, i també ve motivat per la intenció de
l’equip de Govern de corregir el fet que el Patronat sigui un forat negre per l’Ajuntament.
El senyor Comas pregunta si el que es pretén és estalviar.
L’Alcalde contesta que es pretén descarregar de feina al Sr. Joaquim Carbó, aconseguir que
aquest organisme autònom funcioni com a tal, i treure la màxima eficiència a cada pesseta
que s’inverteixi al Patronat.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable
d’Entesa per Llagostera (7 vots) i el vot contrari de Convergència i Unió (5 vots).

3.4 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/99 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
DE L’EXERCICI DE 1999.
Atès que en el desenvolupament de la gestió del pressupost hi ha partides que no hi estan
consignades i d’altres insuficientment dotades, procedeix ara fer les modificacions
corresponents.
Les partides de despeses corrents que es proposen suplementar són partides que en la situació
pressupostària, en el dia d’avui, estan excedides i amb aquesta modificació es cobreix l’excés
i es fa una previsió fins a fi d’exercici.
Les partides de despeses d’inversions es suplementen amb els imports necessaris per poder
finalitzar el projecte.
Es preveu un traspàs de fons al Patronat Municipal d’Esports per la quantitat necessària per
poder dur a terme les modificacions de les seves inversions.
Quant als crèdits extraordinaris, són despeses necessàries que ja s’han compromès i no
estaven contemplades en el pressupost.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent acord, que modifica el Dictamen de la
Comissió Informativa General de data 21 d’octubre de 1999, en el sentit de suprimir les
baixes per anul·lació com a conseqüència de no disminuir el préstec concertat amb el Banc de
Crèdit Local d’Espanya.
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/99 del pressupost
municipal de l’exercici 1999, que inclou les següents variacions:

AJUNTAMENT
Suplement de crèdit
99.121.21300
99.121.22602
99.121.62201
99.121.62202
99.121.62300
99.222.15000

Reparació i manteniment maquinària
Publicacions locals
Construcció local polivalent
Lavabos i vestidors local polivalent
Contractació serveis local polivalent
Productivitat policia

1.200.000
1.000.000
2.151.344
858.323
381.148
500.000

99.222.22104
99.323.62200
99.443.62200
99.451.48900
99.452.71100
99.511.61104

Vestuari policia
Adequació locals nous Serveis Socials
Reparació nínxols Cementiri
Subvenció entitats
Aportació inversions esports
Manteniment camins rurals

500.000
200.000
600.000
1.300.000
386.411
1.250.000

Crèdit extraordinari
99.121.62302
Màquina netejadora
99.323.22700
Monitors Serveis Socials
99.422.62201
Remodelació aula informàtica CEIP
99.442.46301
Neteja viària Consell Comarcal

1.031.595
140.000
649.190
312.395

99.442.46302
99.442.62301

Recollida trastos Consell Comarcal
Adquisició contenidors

99.453.62500

Mobiliari Arxiu

136.655
382.800
228.131
13.207.992

TOTAL:
Procedència dels fons:
Romanent líquid de tresoreria

13.207.992

PATRONAT MUNICIPAL HOSPITAL-RESIDÈNCIA
Suplement de crèdit
99.412.13000
Personal laboral
99.412.14100
Personal religiós
99.412.22600
Despeses diverses
Procedència dels fons
Romanent líquid de tresoreria

2.400.000
725.000
575.000
total: 3.700.000
3.700.000
total: 3.700.000

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
Suplement de crèdit
99.452.13002
Retribucions monitors esportius
99.452.13003
Retribucions conserge
99.452.13004
Retribucions personal neteja
99.452.13005
Retribucions personal piscina
99.452.16000
Seguretat Social
99.452.62301
Nova il.luminació camp futbol
99.452.62302
Millorar parquet pista
99.452.62304
Alarma
total:
Procedència dels fons
Minorament partides
99.452.62303
Millorar aire condicionat
99.452.62305
Equip de música
99.452.62600
Material informàtic
Majors ingressos
99.31022
Inscripcions campus
99.39900
Imprevistos
Aportació extraordinària Ajuntament
99.70000
Aportació municipal per inversions

28.000
11.350
6.650
91.033
40.000
1.000.000
330.400
108.536
1.615.969

250.000
356.640
250.000

115.600
257.318
386.411
total: 1.615.969

Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci
en el B.O.P. i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i reclamacions.
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord.
L’Alcalde intervé per introduir la proposta i incardinar-la en la situació pressupostària

heretada per l’actual equip de govern de l’anterior mandat i explica les modificacions
introduïdes en relació a la proposta que va ser presentada en l’anterior sessió plenària i que
va quedar sobre la taula. Destaca que la proposta contempla la modificació del pressupost,
tant de l’Ajuntament com dels Patronats de l’Hospital i d’Esports. Repassa les partides més
significatives i finalitza la seva intervenció explicitant que l’expedient es presenta amb el
corresponent informe d’Intervenció.
Intervé el senyor Ramon Soler en nom de Convergència i Unió felicitant l’equip de govern
per haver rectificat, si bé destaca a continuació que allò que es presenta a aprovació del Ple
no és el dictamen de la Comissió Informativa General, sinó una nova proposta, per la qual
cosa l’enunciat de l’ordre del dia, a parer seu, no és correcte. A continuació demana
aclariment sobre la partida destinada a retribuir monitors de Serveis Socials.
La senyora Montserrat Pla respon donant compte del concert entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal del Gironès en allò que fa referència a la prestació dels Serveis Socials, la
necessitat de contractar el servei de monitors, l’absència de pressupost per atendre aquesta
necessitat no prevista per l’anterior equip de govern i la necessitat de dotar recursos per
poder-la atendre. En tot cas, el servei de monitors serà supervisat per l’Assistenta Social.
El senyor Soler pregunta pels voluntaris i si se’ls ha informat del propòsit de l’Ajuntament.
La senyora Pla respon que hi haurà voluntaris, però que no hi haurà prou amb aquests, per la
qual cosa s’ha cregut convenient la subscripció del conveni.
El senyor Soler lamenta que no s’hagi informat als voluntaris, i diu que corren rumors en el
poble que el servei es vol donar al Casal.
La senyora Pla ho desmenteix i afirma que el servei serà prestat per una empresa amb
experiència, el titular de la qual és possible que col·labori amb el Casal, però que aquesta
entitat no té res a veure amb el servei.
El senyor Soler recorda que en la Comissió informativa es proposava rebaixar el crèdit del
Banc de Crèdit Local i en l’actual proposta es manté, per la qual cosa pregunta el destí que
tindran les partides pressupostades per adquirir la zona esportiva de La Canyera i per a la
construcció dels lavabos públics que ja s’ha dit que no es faran.
L’Alcalde intervé per respondre que el crèdit a què fa referència el senyor Soler està molt
lligat a allò que es determini en definitiva en els propers pressupostos i espera es discuteixin
en els propers mesos.
El senyor Soler pregunta per les obres d’ampliació del cementiri.
L’Alcalde respon que el projecte està novament en estudi atès que el considera millorable.

El senyor Soler diu que també cal fer previsions en altres apartats, com ara la dotació
informàtica del Patronat d’Esports.
L’Alcalde respon que té perfecte coneixement de les necessitats del Patronat, però que d’ara
al mes de desembre no es realitzaran aquestes despeses.

El Sr. Soler es queixa del funcionament de les Comissions informatives.
L’Alcalde, a títol informatiu, vol fer avinent que la introducció d’una nova dinàmica a
l’Ajuntament, amb la creació de les comissions informatives, vol un esforç dels regidors i
inclús dels funcionaris, la qual cosa pot comportar modificacions sobre la marxa. Demana
una mica de paciència.
El senyor Soler valora l’esforç dels funcionaris i anuncia l’abstenció de CiU en vista que no
hi ha hagut temps material d’estudiar la nova proposta.
Feta la votació, s’aprova la proposta per majoria absoluta, amb el vot favorable d’Entesa per
Llagostera (7 vots) i l’abstenció de Convergència i Unió (5 vots).
5è.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA REFERENTS A LA
REGIDORIA D’URBANISME:
5.1 DONAR COMPTE I RATIFICAR L’ACORD DE RECEPCIÓ DEFINITIVA DE LES
OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA U.A. NÚM. 4.
Vist l’acord adoptat per la Comissió de Govern del dia 18-5-99, pel qual es recepcionen, amb
caràcter definitiu, les obres, les instal·lacions i els serveis d’Urbanització de la U.A. núm. 4, i
es retornen als promotors les garanties constituïdes.
I per tal de donar compliment a la previsió de l’apartat quart del mateix acord.
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta :
Primer.- Quedar assabentat i ratificar l’acord de Comissió de Govern de data 18-5-99.
Segon.- Notificar-ho al Sr. EDUARD GALOBARDES JORBA, en representació dels
promotors del sector.
L’Alcalde justifica la ratificació a fi i efecte de donar virtualitat a la decisió adoptada per
l’anterior equip de govern que, preceptivament, ha de ser ratificada pel Ple.
El senyor Comas, en nom de Convergència i Unió, indica que a parer del seu grup en
l’expedient hi manca una inspecció tècnica de les línies elèctriques.
L’Alcalde respon que aquest tipus d’inspecció no s’ha fet enlloc del municipi, i que no es vol
fer actuacions puntuals sense abans fer una planificació de totes les actuacions.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat

5.2 DONAR COMPTE I RATIFICAR ACORD DE COMISSIÓ DE GOVERN DE 8-6-99,
DE REVISIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC SUBSCRIT AMB SABINA OLBRICH, S.L.
Vist l’acord adoptat per la Comissió de Govern del dia 8-6-99, pel qual es revisen les
contraprestacions econòmiques del conveni urbanístic subscrit amb l’empresa SABINA
OLBRICH, S.L. en data 16 de febrer de 1998, relatiu a la construcció d’un centre de turisme
rural i familiar a la finca rústica coneguda per “arrancat d’en Llorenç”, a fi d’adaptar aquelles

contraprestacions a l’edificabilitat finalment autoritzada per la Comissió d’Urbanisme de
Girona en els seus acords de 10 de juny i 8 de juliol de 1998.
I per tal de donar compliment a la previsió de l’apartat segon del mateix acord.
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:
Primer.- Quedar assabentat i ratificar l’acord de Comissió de Govern de data 8-6-1999.
Segon.- Notificar-ho a l’empresa SABINA OLBRICH, S.L.
L’Alcalde explica la proposta que, com en el cas anterior, és una decisió de l’equip de govern
precedent. Consisteix a ajustar el conveni urbanístic subscrit en el seu dia i en virtut del qual
Sabrina Olbrich S. L. oferia el pagament d’una quantitat de diners a l’Ajuntament en relació
al nombre de metres quadrats que li fossin autoritzats per a la construcció de l’hotel Masia
Sureda. Atès que, finalment, la Comissió d’Urbanisme va autoritzar l’edificació d’un nombre
de metres quadrats inferior a l’inicialment previst, la proposta consisteix a reduir la quantitat
a pagar en proporció.
El senyor Josep Ayach intervé en nom de Convergència i Unió per defensar que la quantitat
resultant d’aquest acord es destini a conciliar els interessos afectats per la construcció de
l’hotel i es millorin els vials d’accés a la zona.
L’Alcalde recorda que en l’anterior mandat va fer moltes objeccions al projecte de
construcció de l’hotel però, en aquests moment, manifesta la seva satisfacció per aquesta obra
i creu que els veïns en sortiran beneficiats. Malgrat tot, recull el suggeriment i manifesta que
tindrà en compte la petició en la confecció del pressupost.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable
d’Entesa per Llagostera (7 vots) i l’abstenció de Convergència i Unió (5 vots).

6è.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA REFERENT A LA
REGIDORIA DE FOMENT D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
6.1.APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ATORGAMENT
DE LES LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS.L’Alcalde anuncia la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia per tal de tenir més temps per
millorar el text de l’ordenança.
El senyor Josep Comas celebra la decisió de l’Alcalde.

7è.- CONEIXEMENTS D’ACORDS DELS ENS EN ELS QUALS L’AJUNTAMENT
DE LLAGOSTERA HI TÉ REPRESENTACIÓ.7.1 DONAR COMPTE DE LA DARRERA SESSIÓ DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DEL
CONSORCI DE LA VIA DEL TREN DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A GIRONA.El senyor Esteve Barceló explica el desenvolupament de la reunió que succintament va
consistir en la presentació dels nous membres del Consorci com a resultat de les darreres

eleccions municipals, en l’anunci que les obres s’iniciaran immediatament, i en la previsió
que finalitzin en la data prevista del mes d’agost de l’any 2000. Afegeix que està prevista una
reunió en els propers dies amb els propietaris afectats per tal de resoldre alguns problemes
que encara estan pendents.
7.2 DONAR COMPTE DE LA DARRERA SESSIÓ DE LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA DE LA CONCA DEL RIUDAURA, I DEL
CONSORCI PER AL CONDICIONAMENT I LA GESTIÓ DEL COMPLEX DE
TRACTAMENT DE RESIDUS DE SOLIUS.
L’Alcalde explica que en les setmanes següents a la constitució del nou Ajuntament va fer
diversos contactes per accelerà la constitució d’ambdos ens, per entendre que li corresponia a
ell fer-ho com a successor de la Pilar Sancho en l’Alcaldia. En aquesta primera reunió relació
l’Alcaldessa de Santa Cristina va presentar la seva candidatura, al.legant que el seu municipi
era el que rebia de forma més directe els efectes negatius de l’Abocador. Per altre part
l’Alcalde també va presentar la seva candidatura, al.legant que els motius que fins llavors
s’havien donat per a que fos President l’Alcalde de Llagostera, es continuaven donant ara
(ubicació de les instal.lacions), i perque es marcava com a repte donar màxima transparència
a la gestió de l’Abocador. Finalment va prosperar la candidatura de la Sra. Pilar Blasco, per 8
vots a 2. Vista la votació i atès que en la mateixa també hi va participar el senyor Josep
Comas espera que en el decurs d’aquesta sessió doni explicacions del vot que va emetre, tota
vegada que, a parer seu, va servir per defensar interessos d’altres pobles i, per què no dir-ho,
va estar sotmès a interessos partidistes. Afegeix que en el Consorci que gestiona l’abocador,
l’elecció es va produir seguint el que era costum, com a President el de la Mancomunitat i
com a vice-president el representant de la Junta de Residus.
El senyor Josep Comas, intervé per explicar el sentit del seu vot i dir que, dels dos candidats
que es van presentar a l’elecció, la senyora Pilar Blasco va plantejar un programa presidit
per la il·lusió, mentre que el senyor Postigo va semblar que presentava la seva candidatura
per obligació, posant èmfasi només en la voluntat que la informació arribi a tothom. Davant
d’aquestes postures confrontades, li va semblar molt millor que la presidència recaigués en
l’Alcaldessa de Sta. Cristina d’Aro.
L’Alcalde intervé per puntualitzar que és cert que ha de fer coses obligades per raó del
càrrec, però això no vol dir que ho faci de mala gana. Afegeix que, tota vegada que les
decisions que afecten l’abocador es prenen des del Consorci, la Mancomunitat és inoperant i
podria ser dissolta. D’altra banda, fent referència al resultat de la votació, creu que els
interessos partidistes no cal negar-los.
El senyor Comas replica que el resultat de l’elecció va ser prou clar.

8è.- MOCIONS.
8.1 MOCIÓ DE CiU PER RESOLDRE LES NECESSITATS DE LA COLLA
GEGANTERA.
Es llegeix la següent Moció:
“Moció que presenta al Ple de l’Ajuntament de Llagostera el Grup Municipal de
Convergència i Unió.
Degut a la gran activitat que realitza la Colla Gegantera del nostre poble i la gran quantitat de

gent que aplega als seus assajos i actes diversos que realitzen a l’antic escorxador Municipal.
Donat que l’emplaçament d’aquest espai afavoreix el desplaçament amb vehicle a motor i
que el poc espai de que es disposa actualment per aparcament de vehicles és notòriament
insuficient.
Atès que la Colla Gegantera necessita molt d’espai per realitzar les activitats que els són
pròpies i que el local actual no pot satisfer-les totalment, com vàrem poder constatar de
primera ma en una visita feta pocs dies abans de les passades eleccions municipals.
Donat que l’antic escorxador disposa d’un pati prou gran a la part posterior de l’edifici
principal que actualment serveix de dipòsit de vehicles i altres estris.
Atès que aquest pati té unes condicions de insalubritat prou notòries i que la Colla Gegantera
té la necessitat de poder desenvolupar les seves activitats amb prous garanties de seguretat i
salubritat.
En base als motius exposats, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Constatar la necessitat de solucionar els problemes d’espai per aparcament i per
assajos.
Segon.- Netejar el pati posterior de l’antic escorxador ja que reuneix les condicions per
resoldre les necessitats de la Colla Gegantera.
Tercer.- Donar trasllat de l’anterior acord, a qui correspongui, per tal d’executar-lo en el
termini més breu possible.
Josep Comas i Boadas. 40.312.404.- Manel Ramírez i Malagón. 40.299.492.Llagostera, 22 d’octubre de 1999.
Il.lm. Sr. Alcalde/President de l’Ajuntament de Llagostera”.
El senyor Josep Comas, en nom de Convergència i Unió, explica el mal estat en què es troba
la part posterior de l’edifici de l’antic escorxador, especialment el pati, que és ple de cotxes i
estris i proposa adequar-lo per tal de posar-lo a disposició de la Colla Gegantera, entitat que
a parer seu necessita un espai millor que el que actualment utilitza per aparcar i assajar.
L’Alcalde, al seu torn, constata la mateixa dificultat d’aparcament denunciada pel senyor
Comas i manifesta estar convençut que el pati de l’edifici de l’escorxador es troba com fa
molts anys enrera, atès que no s’hi ha fet mai res. Coincideix doncs en els termes de la
moció, i finalitza dient que és voluntat d’Entesa per Llagostera donar una solució al
problema, però sense cap compromís pel que fa a terminis, tota vegada que l’equip de govern
té altres prioritats.
L’Alcalde manifesta que el grup de CiU desconeix quines són les necessitats de les
instal.lacions de l’escorxador, mentre que l’equip de govern sap perfectament l’ordre de
prioritats en que s’han d’atendre aquestes necessitats.
El senyor Josep Comas, pregunta quines són les prioritats.
L’Alcalde respon que, entre d’altres, contempla com a qüestions prioritàries en relació als
usos de l’escorxador: la reparació del teulat, atès que té degoters; dotar-lo d’un sistema de
calefacció, atès que es realitzen activitats en temporada d’hivern; reparar les finestres; posar
algun sistema de seguretat; adequar els tallers destinats a serveis socials…
Sotmesa la moció a votació, és aprovada per unanimitat.
9è.- PROPOSTES URGENTS.
El senyor Josep Comas presenta una moció urgent relativa al mal estat del Local Polivalent,

sol·licitant que s’esmenin els defectes de construcció que presenta mentre l’obra està en
garantia i d’altra banda, atès que ja s’ha iniciat la utilització per a l’entrenament d’algun club
esportiu, instant la redacció d’un reglament d’ús de l’espai.
L’Alcalde intervé en nom de l’equip de govern per manifestar que no pot estar en desacord
amb la moció presentada, perquè en el Ple anterior ja va denunciar el lamentable estat en que
s’havien trobat el local polivalent. Explica que per a la reparació de les filtracions d’aigua ja
s’han fet els passos adients i pel que fa a l’elaboració del reglament ja s’hi està treballant des
fa mesos. Diu que aquest tipus d’equipament és de nova creació en molts municipis i que no
hi ha precedents en la forma de regulació del seu ús, la qual cosa fa que s’hagi d’innovar tot
preveient una utilització sobre la qual encara no hi ha experiència. Finalitza la seva
intervenció dient que fa seva la proposta.
La moció no es sotmet a votació atesa la coincidència dels dos grups en el tema.
10è.- PRECS I PREGUNTES.10.1 REFERENTS AL CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
El senyor Josep Comas pregunta per la previsió de la quantitat de 500.000 pta. destinada a
retribuir l’advocat defensor de l’anterior Alcaldessa, senyora Pilar Sancho.
El senyor Lluís Postigo respon més a títol personal que com a Alcalde per explicar la situació
que es va plantejar al llarg de l’anterior mandat per poder dur a terme la seva tasca com a
regidor, juntament amb el seu company de grup municipal d’aleshores, el senyor Antoni
Navarro. A tal punt va arribar l’obstrucció del seu treball que es van veure obligats a
presentar una querella molt a desgrat seu. El procediment va ser arxivat en la primera
instància, i en estar convençuts que tenien la raó van presentar un recurs davant l’Audiència
Provincial, que va resoldre la continuació del procediment. Passades les eleccions, el grup
d’IC-V va decidir desistir en el procediment, atès que en guanyar les municipals l’agrupació
de “L’Entesa” es podria demostrar que allò que demanaven era possible i necessari per a que
els regidors a l’oposició fessin les seves tasques. Aquest darrer pas va comportar l’arxiu
definitiu de les actuacions. Continua l’Alcalde reconeixent no haver sabut tancar el tema amb
la Pilar Sancho, atès que no va condicionar el desistiment amb el fet que cada part assumís
les seves respectives despeses. Li semblava lògic que el poble de Llagostera no tingués
perquè assumir les despeses d’uns particulars que pletejaven, encara que fos en qualitat de
regidors i Alcaldessa. Quan es va assabentar que per Comissió de govern s’havia fet una
reserva de 500.000.- pessetes, va parlar amb Pilar Sancho, i aquesta es va ratificar en la
opinió que havia de ser l’Ajuntament qui es fes càrrec de la minuta del seu Advocat. En
qualsevol cas, l’anterior equip de govern va fer la previsió a la qual fa referència el senyor
Comas, però creu que, sigui quina sigui la posició de la senyora Sancho en relació a la
proposta que li va formular no hauria d’haver més polèmica.
El senyor Josep Comas pregunta per les raons dels nomenaments de funcionaris i empleats de
la Corporació en el curt termini de mandat.
L’Alcalde respon que ha donat compte de tots i cadascun d’ells en aquest mateix Ple i en
sessions anteriors, abundant que tots tenen una explicació que ha exposat abastament en cada
cas dels que s’han produït.
El senyor Comas comenta que demostren improvisació.

L’Alcalde justifica els nomenaments en la situació que s’ha plantejat a l’inici d’aquesta
legislatura i degut en bona part a la manca de previsió de l’anterior equip de govern de CiU,
que no va preveure cobrir les vacants que ocasionarien una jubilació, una baixa per
maternitat, etc.
El senyor Comas, en relació al procediment emprat per fer els nomenaments, comenta que
posats en la necessitat de contractar personal, li sembla més transparent el concurs que la
contractació per la via d’urgència.
L’Alcalde replica al senyor Comas que a vegades les xifres poden ser enganyoses, atès que el
nombre de contractes que s’han fet realment per la via d’urgència és mínim, tota vegada que
la majoria de contractes que s’ha fet en realitat són pròrrogues de contractes anteriors per
cobrir situacions de baixes no previstes i atendre les necessitats dels serveis. Finalitza dient
que a vegades no hi ha altra remei que utilitzar el procediment d’urgència.
El senyor Josep Comas pregunta per l’aparcament de vehicles sobre la vorera del carrer
Costa Brava obstaculitzant el pas dels vianants.
L’Alcalde diu que és resposta a una sol·licitud del senyor Llinàs, per altre banda compartida
per l’actual equip de govern, i que el proper dia 4 hi ha prevista una reunió amb els veïns per
tractar la qüestió.
El senyor Comas recorda que al Passeig Pompeu Fabra passa el mateix.
L’Alcalde afegeix que, a més a més, el dijous s’hi circula.
El senyor Comas demana que s’estableixi un criteri per a tots els carrers del poble.
L’Alcalde explica que s’han donat ordres a la policia per tal que presti especial atenció a
aquest problema. En una primera fase es van deixar avisos en els parabrises dels cotxes, però
no van tenir èxit.
El senyor Comas diu que a parer seu el problema s’ha incrementat a les darreres setmanes.
La senyora Montserrat Pla es compromet a tenir una especial atenció sobre la qüestió.
El senyor Josep Comas pregunta per les circumstàncies que van envoltar l’atracament a
l’empresa Red Point, i per les raons per les quals la policia local va dir que no hi podia anar
quan va rebre l’avís que havia ocorregut.
La senyora Montserrat Pla explica que, quan van passar els fets, només hi havia un sol agent
de servei, que va avisar els Mossos d’Esquadra que no es van presentar amb suficient
rapidesa.
L’Alcalde puntualitza que és una reivindicació de Llagostera i d’altres pobles el
desplegament efectiu dels Mossos d’Esquadra. Ha parlat amb el sots inspector amb el qual
han previst mantenir una reunió de la Junta Local de Seguretat a finals d’any per tractar de
tots aquests temes.
El senyor Josep Comas pregunta pel control que es fa de les hores extraordinàries que
realitza la brigada.

La senyora Montserrat Pla explica que el cap de la brigada informa de les que prèviament
s’han de fer en funció de les tasques que hi ha programades.
L’Alcalde intervé per manifestar que ja li sembla bé que el cap de la brigada expliqui
aquestes qüestions a l’oposició, però creu que com a treballador de l’Ajuntament valdria la
pena que també ho parlés amb l’equip de govern. Afegeix que les hores de la brigada tal
vegada siguin degudes al fet que la plantilla sigui insuficient.
El senyor Comas pregunta per les funcions que pertoquen al cap de la brigada.
L’Alcalde proposa que, per tractar monogràficament el tema, es faci una reunió entre la
senyora Montserrat Pla, un representant de Convergència i Unió i el cap de la brigada, abans
del proper Ple.
El senyor Comas manifesta la seva conformitat en la proposta atès que tot allò que suposi
poder participar li interessa.
10.2 REFERENTS A ALTRES QÜESTIONS.
El senyor Josep Comas expressa la seva discrepància amb la decisió de no fer els lavabos
públics que estaven projectats.
L’Alcalde explica la posició d’Entesa per Llagostera en el sentit que a l’actual equip de
govern no li sembla adient el lloc escollit per instal·lar-los. En tot cas pensa que si hi ha una
alternativa a la ubicació no s’executarà aquest any.
A continuació l’Alcalde dona resposta a diferents instàncies presentades pels regidors del
grup municipal de CiU :
A la presentada pel senyor Manel Ramírez, diu que en el futur les actes i restant
documentació que hagin de rebre els regidors en els seus domicilis seran lliurades amb la
signatura que acrediti la rebuda del destinatari.
A la presentada pel senyor Josep Comas, diu que tant el Llibre de Decrets com els Registres
d’entrades i sortides els han tingut sempre a la seva disposició.
A una altra presentada pel senyor Josep Comas, diu que la instal.lació dels micròfons no la fa
l’equip de govern, però que en tot moment és proporcional per els diferents grups. Manifesta
que l’equip de govern procurarà dotar d’un sistema de megafonia la Sala de sessions.
A una altra presentada pel senyor Josep Comas, diu que els ajuts relatius a serveis socials són
proposats per l’Assistenta Social.
El senyor Comas pregunta pels criteris que es segueixen per a la seva concessió.
La senyora Montserrat Pla respon que els expedients són tramitats amb la màxima discreció
de manera que els membres de l’equip de govern no té constància ni de la identitat dels
beneficiaris.
L’Alcalde precisa que es tracta sempre de casos de necessitat.
Pel que fa a les bases en convocatòries de subvencions s’han d’aprovar per Ple, i per tant
tindran puntual informació.

I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 11 hores i 25 minuts, de la
qual s’estén la present acta que signa l’Alcalde i que jo, el Secretari, certifico.

ACTA Nº 13/99 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 1999.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia disset de novembre de mil nou-cents
noranta-nou es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió
extraordinària sota la Presidència de l’Alcalde Sr. Lluís Postigo Garcia i amb l’assistència
dels Regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi
Noguera Sabarí, Miquel Ramis Coris, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas, Manel
Ramírez Malagón, Marta Julià Mestres, Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvador i
Salvador Devant Ribera. Actua com a Secretari el Sr. Manuel Ibarz Casadevall.
El President declara oberta la sessió.
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 29-9-99 i 27-10-99.
1.1 APROVACIÓ ACTA 29-9-99.
El Sr. Josep Comas manifesta que no se’ls ha lliurat l’acta amb la transcripció literal de les
intervencions tal com va demanar.
L’Alcalde intervé per dir que l’acta es va lliurar amb la convocatòria de la sessió anterior, i
que el grup de l’Entesa proposa introduir les esmenes següents:
En el punt 13è., paràgraf 5è, línia 3a., proposa substituir la frase “va dir que ja els donarien
una resposta” per l’expressió “va dir que es decidiria en breu”.
Mes endavant, en el mateix paràgraf proposa substituir la paraula “tàcita” pel terme
“negativa”.
En el paràgraf 6è., com va sol·licitar el grup de CiU, proposa la supressió de l’expressió
“visiblement molest pel retret”.
En el paràgraf 7è. 2ª línia proposa substituir la paraula “grups” pel terme “partits”.
Finalitza la seva intervenció dient que suposa que el grup de CiU allò que vol és la
constància del que va dir el Sr. Noguera entre intervenció i intervenció del Sr.Soler. Així
proposa que consti que “el Sr. Jordi Noguera manifesta que troba patètica la insinuació que li
ha fet amb la pregunta”.
Pren la paraula el Sr. Josep Comas per dir que no vol entrar en interpretacions de la llei, però
creu tenir clar que el Sr. Ramon Soler va demanar que constessin les diverses intervencions
del Sr. Noguera literalment. En tot cas voldria que constés en l’acta d’avui que el Sr.
Noguera va dir que “els mateixos feixistes que hi havia fa 60 anys ara són a Convergència.
Molts Ajuntaments de l’antic règim continuen estant a Convergència. Molts. Vols que te
digui un llistat? Vols que ho digui la mateixa Guàrdia Civil de Llagostera?”.
Torna a intervenir l’Alcalde per reiterar que no té la més mínima intenció d’amagar res, que
la redacció de l’acta és funció del Secretari i que, en tot cas, la transcripció que fa pot ser
objecte d’esmenes o rectificacions. Si es vol entrar en aquest joc, l’Alcalde vol fer constar
que en la darrera sessió plenària el Sr.Comas va contestar a les manifestacions del Sr.
Noguera que “aquestes no eren del tot certes”.
Finalment el Sr. Alcalde vol afegir una darrera esmena al punt de precs i preguntes, substituir
la frase “si malgrat haver-les tret ell personalment el dia 10, l’endemà…” per “les va treure
ell personalment el dia 10, i que si l’endemà….”.
Sotmesa l’acta a votació, una vegada introduïdes les esmenes proposades pel grup de
l’Entesa, és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable d’ELL (7 vots) i el vot en
contra de CiU (6 vots).

1.2 APROVACIÓ ACTA 27-10-1999.
El Sr. Josep Comas posa de relleu una errada de caràcter general consistent a indicar que,
malgrat que el Sr. Manel Ramírez va excusar la seva assistència a la sessió, en el resultat de
cada votació s’indica que el nombre de vots de CiU és de 6, quan en realitat va ser de 5 i
demana la correcció.
Quant a d’altres punts, proposa les esmenes següents:
En el punt 3.1, paràgraf 4 del debat, que s’inclogui l’explicació del seu vot amb la indicació
“En tot cas CiU s’abstindrà en la votació mentre no es resolgui quins seran els representants
de l’Ajuntament”.
En el punt 3.3, paràgraf 3 del debat, substituir l’expressió “designats per CiU” per “membres
de CiU”, atès que el Sr. Salvador Devant és membre del Patronat com a President d’un club i
no designat pel grup municipal de Convergència i Unió.
En el punt 4t. que consti el sentit de la queixa, és a dir que mai es facilita la informació amb
temps suficient com perquè aquestes comissions siguin operatives.
L’Alcalde pren la paraula per proposar al seu torn les esmenes següents:
En el punt 3.3, paràgraf 3, substituir l’expressió “designats per CiU” per “regidors de CiU”.
En la part prèvia, quan s’inclou el punt 7.2, al final del primer paràgraf, afegir “i del Consorci
de l’Abocador de Solius”.
Al punt 4.1, desplaçar aquest punt i renumerar-lo com a 3.4 dins l’apartat de propostes de
l’Alcaldia, amb el mateix contingut.
En el punt 9è. proposa corregir l’errada consistent a substituir la referència al Sr. Ramon
Soler per “Josep Comas” qui, en realitat, va presentar la moció.
Amb la inclusió de les esmenes indicades, l’acta és aprovada per unanimitat.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE
COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR.2.1 DECRETS D’ALCALDIA
L’Alcalde dóna compte dels Decrets núms. 567 a 610, d’entre els quals destaca que 22
corresponen a llicències d’obres, 7 a multes de trànsit, 4 a ajuts econòmics, etc. També vol
destacar la denegació d’una llicència per a la instal·lació d’una antena de telefonia mòbil
(núm. 601 a instància d’Ericsson España); la publicació dels llistats d’admesos i exclosos en
les convocatòries per cobrir una plaça d’auxiliar administratiu i una plaça a la brigada
municipal (núms. 598, 599), posant de relleu que per a la primera han resultat admesos 28
candidats i per a la segona 5; per últim, en aquest apartat, ressalta el requeriment fet a
diversos propietaris de la Urbanització La Canyera per a la neteja de parcel·les.
2.2 ALTRES
En l’apartat d’altres resolucions i acords dóna compte de l’acord de la Comissió de Govern
de data 26-10-99 segons el qual es contracten les obres de pavimentació de diversos carrers, i
de l’acord, també de la Comissió de Govern, de data 9-9-99, pel qual s’accepta una
subvenció de la Diputació de Girona d’import 350.000—PTA, que es destinaran a millores
del Dispensari Municipal.
3r.- CONEIXEMENT D’ACORDS DELS ENS EN ELS QUALS L’AJUNTAMENT DE
LLAGOSTERA HI TÉ REPRESENTACIÓ.-

L’Alcalde, a continuació, dóna compte de la sessió celebrada pel Consorci de l’Abocador de
Solius el proppassat dia 9-11-99, en la qual es van tractar diferents punts que considera han
de conèixer els ciutadans de Llagostera. Entre els temes tractats, els de més interès són els
següents:
a) Projecte per a la construcció d’un nou accés a l’abocador per mitjà de la millora del camí
que arrenca al costat de Mobles Mulà, passa per l’abocador de runes i finalitzaria el seu traçat
a l’abocador de Solius. Aquest projecte té un pressupost aproximat de 102 milions de
pessetes.
b) Projecte d’instal·lació d’una planta de tractament de lixiviats, atès que el procediment
actual d’eliminació no s’ajusta a la legalitat vigent. Aquest projecte podria tenir un cost
aproximat de 200 o 300 milions.
c) Congelació per a l’any 2000 de les ordenances fiscals, si bé es preveu que l’any vinent
hauran de tenir un increment molt important, fins a duplicar-se o triplicar-se, per la necessitat
de finançar el cost del funcionament de l’Abocador i els costos afegits de la Deixalleria, de la
recollida de matèria orgànica, etc. Això, inevitablement, repercutirà en la taxa municipal de
recollida i tractament d’escombraries i convé anar-se fent a la idea que en un futur immediat
l’eliminació de residus s’encarirà de forma important.
d) Estimació de la vida útil de l’abocador en 15 anys si segueix l’actual ritme d’abocaments.
Aquest horitzó obliga inevitablement a analitzar les perspectives de futur, bé sigui per la via
de limitar els abocaments als residus generats pels municipis fundadors, bé sigui controlant i
limitant els tipus de residus que s’hi aboquen.
e) Per part de l’Alcaldia de Llagostera es va formular la proposta de transformar el
funcionament de la Mancomunitat - atès que en l’actualitat no serveix per a res més que per
semblar un instrument d’informació- per fer-la un ens participatiu en el qual hi tinguessin
cabuda els representants d’organitzacions ecologistes i entitats cíviques interessades en el
medi ambient de la zona on està ubicat l’abocador.
f) Ampliació de les instal·lacions per la possible adquisició dels terrenys circumdants.
L’Alcalde manifesta que aquesta proposta hauria de ser desestimada per tots els membres de
la corporació.
En aquest mateix torn d’informació de les activitats de l’Ajuntament en els ens en els quals
participa, l’Alcalde dóna compte de la reunió celebrada avui mateix amb representats de la
companyia ENHER a la seu de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. En aquest cas, Llagostera
hi ha participat com a observador. En el decurs de la reunió s’ha pogut constatar que el tema
de la línia d’alta tensió ha entrat en un punt mort, encara que ENHER digui que està
estudiant alternatives de traçat, tant aeri com soterrani. Caldrà esperar a veure en què es
materialitzen aquests estudis. La propera reunió està convocada per al proper mes de gener.
4t.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA:
4.1 APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE L’ANY 2000.L’Alcalde presenta la proposta i explica les seves línies generals. Reconeix que tècnicament
el redactat de les Ordenances Fiscals vigents són francament millorables, però que no es
poden canviar en poc temps. De cares a l’any vinent, caldrà estudiar-ne la revisió.
Destaca que les novetats més significatives de la proposta són les següents:

a) Presentació d’una nova ordenança reguladora de l’Impost d’Activitats Econòmiques, en
substitució de les ordenances núms. 15 i 16, de les quals és una refosa i una revisió alhora.
b) Introducció de bonificacions i exempcions en algunes ordenances en supòsits que, a parer
de l’equip de govern, cal introduir mesures de foment, com és el cas de la bonificació del
90% de l’Impost sobre Béns Immobles o l’exempció de l’Impost sobre l’Increment del Valor
dels Terrenys (plus-vàlua) per als titulars d’edificis catalogats per les actuals Normes
Subsidiàries del municipi, o del foment d’actuacions de caire medioambiental, com la
bonificació del 50% en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per als vehicles
elèctrics.
c) Correcció d’errades contingudes en les ordenances vigents i introducció de millores en la
gestió, com és el cas de la supressió de l’increment de l’índex de preus al consum de les
tarifes de l’Impost sobre Vehicles, atès que la determinació de la quota tributària ve
determinada per coeficient, o la revisió dels conceptes tributaris de la taxa de recollida
d’escombraries, que es torna a desdoblar en tractament de residus, i en transport i recollida,
per entendre que el tractament i l’eliminació afecta tots els ciutadans, mentre que la recollida
i el transport només n’afecta alguns. En aquest sentit s’introdueix una taxa de 1.700—PTA
per família i any per a tots, gaudeixin o no del servei de recollida domiciliària.
d) Introducció de correccions en l’ordenança reguladora dels preus públics en allò que fa
referència a la supressió de la delegació als organismes autònoms. En el cas del Patronat
d’Esports, es tracta de taxes i a més els diferents serveis o activitats que presta són deficitaris
i, mentre sigui així, legalment no pot assumir la delegació.
e) Introducció del preu públic per a la utilització del local polivalent per part d’entitats
lucratives, que serà de 100.000—PTA, mentre no s’elabori el reglament d’utilització
d’aquest espai i es determini en definitiva sobre aquest equipament.
El Sr. Ramon Soler, en nom de Convergència i Unió, manifesta que, efectivament, el seu
grup coincideix que el text de les ordenances vigents és francament millorable, atès que
darrerament hi ha hagut canvis legislatius importants i que cal que s’adaptin al nou marc
legal, cosa que no fan.
Explica que, segons les reformes recents de la Llei d’Hisendes Locals, la Llei de Taxes i
Preus Públics i la Llei General Tributària, s’ha produït un canvi substancial en els conceptes
de taxa i de preu públic i això afecta la majoria de tributs municipals, de manera que en
alguns casos fins ara considerats preus públics, o passen a tenir la consideració de taxes o no
són exigibles, concretament, cal modificar l’article 20 de l’ordenança general com a marc
regulador de la resta d’ordenances, en cas contrari les 19 ordenances fiscals estaran
malament; cal una nova redacció de l’ordenança núm. 14, que ha quedat desfasada,
suprimint del seu contingut la definició de preu públic, atès que es tracta de taxa, la qual cosa
és molt important per al municipi ja que afecta les companyies que fan ús del domini públic
local, com ara telefònica, les companyies elèctriques o de subministrament d’aigua, que en el
pressupost d’enguany haurien aportat uns 19 milions de pessetes i que per al proper exercici
se’ls exigiria sense suport legal. Per posar un exemple, el subministrament d’aigua hauria de
ser una taxa, en cas contrari la companyia pot deixar de pagar tranquil·lament perquè si
presentessin un recurs el guanyarien, i suposaria un greuge molt important per a
l’Ajuntament. Les ordenances que es pretenen aprovar són inconstitucionals i si s’aproven
farem el ridícul.

Per això, sol·licita la retirada de la proposta de l’ordre del dia per tal que es puguin treballar
amb temps, vist que fent les coses de forma improvisada i a corre cuita porta a cometre
errades com les que ha exposat.
L’Alcalde replica que la intervenció del Sr. Soler fa alarmisme sense fonament.
L’any passat l’equip de govern de CiU va modificar les ordenances per tal d’ajustar-les a les
noves necessitats imposades pels canvis legislatius, no existint cap dels riscos denunciats.
D’altra banda la diferència entre preu públic i taxa no està tant clara com diu el Sr. Soler, per
la qual cosa no pot sinó discrepar de l’exposició que acaba de fer.
L’Alcalde recorda al Sr. Soler que la data d’aprovació de les modificacions normatives abans
esmentades és el juliol de 1998 perque entressin en vigor l’any 1999. Pel que fa a l’exemple
del subministrament d’aigua manifesta que no la fa només una empresa com afirma el Sr.
Soler. El Sr. Soler i l’Alcalde intervenen successivament per posar exemples concrets de
supòsits contemplats en les ordenances com a preus públics i taxes de forma errònia o
encertada segons un i altre.
L’Alcalde remarca la seva discrepància manifestant que, a parer seu, la Llei s'ha d’interpretar
d’acord amb les circumstàncies en les quals s’ha d’aplicar i vistos els diferents criteris
confrontats, opina que enguany es repeteix el debat del Ple que l’any anterior va debatre el
mateix tema, sense que els grups municipals es posessin d’acord. Segons manifesta, el tema
no està gens clar, però durant l’any 1999 les ordenances vigents s’han aplicat i s’ha cobrat.
Una cosa és que tinguin coses millorables i una altra cosa és no aprovar-les.
El Sr. Ramon Soler diu que només cal introduir les modificacions que ha suggerit a l’
ordenança general i a la relativa als preus públics, però allò que no es pot fer és aprovar unes
ordenances sabent que estan en contradicció amb el marc legal.
L’Alcalde insisteix que cal aprovar-les perquè totes responen a un esquema coherent i no vol
córrer el risc d’introduir modificacions que incorporin contradiccions.
El Sr. Ramon Soler diu que ha de quedar clar que es poden presentar recursos que obliguin a
l’Ajuntament a retornar aquells ingressos que han fet indegudament.
L’Alcalde manifesta la seva sorpresa pel fet que a la Comissió Informativa General no
s’haguessin fet aquestes observacions.
El Sr. Ramon Soler respon que en la Comissió Informativa General no se’ls van facilitar els
textos que ara es debaten, que només han estat a la seva disposició per ser consultats des de
dilluns.
L’Alcalde replica que el text íntegre de totes les ordenances vigents es va lliurar abans de la
Comissió informativa.
El Sr. Soler diu que no coneixia les modificacions que es proposarien.
L’Alcalde explica que a la Comissió Informativa General va explicar les línies generals de la
proposta i que l’augment seria el de l’índex de preus al consum de setembre a setembre que
ha estat del 2’5%. Reconeix que hi ha punts de la proposta que els poden haver vingut de
nou, però que la tenien a la seva disposició des de dilluns, i en no venir a consultar-la ni
dilluns ni dimarts, ahir els la va fer arribar.
El Sr. Ramon Soler insisteix que no podia manifestar cap opinió sense tenir el text a les
mans.
L’Alcalde diu que aquesta manera de procedir no demostra una actitud positiva ni
constructiva. Recorda que en la presa de possessió va oferir responsabilitats al grup de
Convergència i Unió, però per ara veu que serà molt difícil d’entendre’s.
El Sr. Ramon Soler respon que aquesta és la responsabilitat de l’equip de govern, i que el seu
grup ja avisa que les ordenances s’han d’ajustar a la legalitat.
El Sr. Jaume Moll intervé per dir que l’Entesa per Llagostera, que mai no ha estat a
l’opisició, espera aportacions i no retrets.
L’Alcalde intervé novament per recordar que, si bé a l’anterior legislatura formava part del
grup d’Iniciativa per Catalunya, ara pertany a Entesa per Llagostera, la qual cosa implica

que ara les propostes de l’Entesa no tenen perquè ser les mateixes que farien IC-V, PSC o
ERC, cosa que no pot dir Convergència i Unió.
El Sr. Ramon Soler diu que ara aprovaran coses que abans consideraven incorrectes. Des de
Convergència i Unió s’han exposat les objeccions a la proposta, que votarà en contra.
L’Alcalde insisteix que són millorables, per la qual cosa proposa que al llarg de l’any es facin
els suggeriments de millora per escrit. Això no obstant, opina que la proposta que es
sotmetrà a votació introdueix un seguit de millores importants, com ara exempcions i
bonificacions, la nova ordenança reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, i
d’altres que especifica .
El Sr. Ramon Soler pregunta si els microcotxes no circulen per Llagostera.
L’Alcalde contesta que s’inclouen en l’apartat de ciclomotors.
El Sr. Ramon Soler pregunta perquè s’han tret les exempcions en les obres que realitzin en
edificacions catalogades.
L’Alcalde contesta que aquestes obres apareixen subvencionades en la corresponent
ordenança de foment d’aquest tipus d’actuacions.
El Sr. Ramon Soler diu que en el text de la ordenança reguladora de l’IAE, concretament en
el seu article 3, caldria preveure l’exempció per a les associacions culturals sense afany de
lucre.
En relació a la categoria fiscal de les vies públiques, diu que li sembla molt correcte, però
creu que cal delimitar quins són els carrers de la zona industrial per evitar dubtes.
L’Alcalde proposa que a l’article 4 s’inclogui un nou apartat, grafiat amb la lletra h), que
inclogui les associacions sense ànim de lucre.
També proposa la correcció d’un error en la ordenança reguladora de la taxa per expedició de
documents, i més concretament en la quota que s’ha de cobrar per fotocòpies (A4 10—PTA
i A3 20—PTA).
Pel que fa a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres vol incloure un nou apartat 2
a l’article 4 amb el següent redactat: “gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de
l’impost, aquelles construccions, instal·lacions i obres que tinguin com a finalitat la
introducció d’energies renovables, alternatives o que fomentin l’estalvi energètic”.
El Sr. Jaume Moll intervé per assenyalar una errada de transcripció que afecta l’ordenança
núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Construccions i aprofita per explicar que, en allò que fa
referència a les obres menors, s’han ajustat els trams d’aplicació en funció del pressupost de
cada obra, de manera que es mantingui la proporcionalitat de la taxa.
L’Alcalde demana votació de la proposta, moment en el qual el Sr. Ramon Soler sol·licita la
votació separada de cada un dels seus punts. Feta la votació, dóna els resultats següents:
Punt primer.- (amb les esmenes introduides pel grup de l’Entesa) S’aprova per majoria
absoluta, amb el vot favorable d’Entesa per Llagostera (7 vots) i el vot en contra de
Convergència i Unió ( 6 vots).
Punt segon.- Derogació de les ordenances núms. 15 i 16. S’aprova per unanimitat.
Punt tercer.- Aprovació de l’ordenança núm. 11, amb la incorporació de les esmenes
acceptades durant el debat. S’aprova per unanimitat.
Punt quart, cinquè i sisè.- S’aproven per majoria absoluta, amb el vot favorable d’ELL i el
vot en contra de CiU.
Per tot això, i per tal que la modificació de les Ordenances Fiscals entri en vigor a partit de
l’1 de gener del 2000, és necessari que el Ple adopti l’acord de modificació i que es publiquin
les modificacions abans del dia 31 de desembre d’enguany.
Atesa la necessitat de redactar una nova ordenança reguladora de l’Impost d’Activitats
Econòmiques que substitueixi les dues existents, i que contingui els mínims establerts en
l’article 16 de la Llei d’Hisendes Locals.

El Ple d’aquest Ajuntament adopta el següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2000 la modificació de les Ordenances
Fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 1- Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Article 4t. :

-Encapçalar el primer paràgraf amb el núm. “1”, i el segon amb el “2”.

-Afegir com a segon paràgraf de l’apartat 2 :
Igualment gaudiran d’una bonificació del 90 per cent els immobles en què, constant en el
catàleg d’edificis d’interès historicoartístic de les Normes Subsidiàries, es realitzin les obres
mínimes –a criteri de l’Àrea tècnica municipal- de manteniment i conservació.
Article 6è.- Quedarà redactat de la següent manera:
És la mateixa base imposable, tenint en compte, si s’escau, els beneficis fiscals.
Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Article 5è.:

- Substituir la lletra d) de l’apartat 1, que quedarà com segueix :

Els cotxes dels invàlids la tara, dels quals no sigui superior a 300 kg. i que per construcció no
puguin assolir en pla una velocitat superior a 40 km/h., projectats i construïts especialment -i
no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitats físics. Els adaptats
per a la seva conducció per persones amb discapacitat física, sempre que la seva potència
sigui inferior a 14 o 17 cavalls fiscals i pertanyin a persones minusvàlides o discapacitades
físicament, amb un grau de minusvalia inferior al 65 per 100, o igual o superior al 65 per 100,
respectivament. En qualsevol cas, els subjectes passius beneficiaris d’aquesta exempció no
podran gaudir-la per més d’un vehicle simultàniament.
Els vehicles de potència inferior a 17 cavalls fiscals, que siguin destinats a ser utilitzats com
autoturismes especials per al transport de persones amb minusvalia en cadira de rodes, bé
directament o prèvia la seva adaptació. A aquests efectes es considera persona amb
minusvalia qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100, d’acord
amb el barem de la disposició addicional segona de la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per
la qual s’estableixen a la Seguretat Social les prestacions no contributives.
-Afegir al darrer paràgraf de l’apartat 1:
A més, i pel que es refereix a l’exempció prevista en el paràgraf segon de la lletra d), per
poder gaudir de la mateixa els interessats hauran de justificar la destinació del vehicle,
aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que es transporten amb el
vehicle per al qual es sol·licita l’exempció, així com del tipus de minusvalia que els afecta.
-Substituir el contingut de l’apartat 2 pel que segueix :
2. S’estableixen les següents bonificacions :
-del 100 per cent de la quota de l’impost per als vehicles històrics a què es refereix l’article 1
del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol.

El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal
per l’òrgan competent de la Generalitat.
-del 50 per cent de la quota de l’impost per als vehicles que disposin de motor elèctric, en
tant que les característiques d’aquests produeixen menor impacte ambiental.
Article 6è. - L’apartat 2 serà el 3, mentre que el nou apartat 2 tindrà un nou redactat. Ambdós
quedaran com segueix :
2. L’import de la quota serà el resultat d’aplicar un coeficient de l’1,4 sobre les tarifes
fixades en l'article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.
3. L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre:

Potència i classe de vehicle
a) TURISMES
de menys de 8 cavalls fiscals
de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
de 20 CV o més
b) AUTOBUSOS
de menys de 21 places
de 21 a 50 places
de més de 50 places
c) CAMIONS
de menys de 1000 Kg. càrrega útil
de 1000 a 2.999 Kg. de càrrega útil
de 2.999 a 9.999 Kg. de càrrega útil
de més de 9.999 Kg. de càrrega útil
d) TRACTORS
de menys de 16 cavalls fiscals
de 16 a 25 cavalls fiscals
de més de 25 cavalls fiscals
e)REMOLCS I SEMIREMOLCS
de menys de 1000 Kg. i més de 750 càrrega útil
de 1000 a 2.999 Kg. de càrrega útil
de més de 2.999 Kg. de càrrega útil
f)ALTRES VEHICLES
Ciclomotors
Motocicletes fins 125 c.c.
Motocicletes de més de 125 fins 250 c.c.
Motocicletes de més de 250 fins 500 c.c.
Motocicletes de més de 500 fins 1000 c.c.
Motocicletes de més de 1000 c.c.

Tarifa

Quota
resultant

2.100
5.670
11.970
14.910
18.635

2.940
7.940
16.760
20.875
26.090

13.860
19.740
24.675

19.405
27.635
34.545

7.035
13.860
19.740
24.675

9.850
19.405
27.635
34.545

2.940
4.620
13.860

4.115
6.470
19.405

2.940
4.620
13.860

4.115
6.470
19.405

735
735
1.260
2.520
5.040
10.080

1.030
1.030
1.765
3.530
7.055
14.110

- Els apartats 3 i 4 passaran a ser els 4 i 5 respectivament.

Ordenança Fiscal núm. 3 - Impost sobre construccions, instal.lacions i obres

Article 2n. : -Incloure un nou apartat 3, amb el següent contingut :
3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori espanyol, als
efectes de les seves relacions amb la Hisenda Municipal.
Article 4t.- Exempcions, bonificacions i reduccions
1. Està exempta de pagament de l'impost, la realització de qualsevol construcció, instal·lació
i obra de les quals siguin propietaris l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats
Locals que, estant-hi subjectes, siguin directament destinades a carreteres, ferrocarrils,
ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves aigües
residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es
tracta d'obres d'inversió nova com de conservació.
2. Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost aquelles construccions,
instal.lacions i obres que tinguin com a finalitat la introducció d’energies renovables,
alternatives, o que fomentin l’estalvi energètic.

Ordenança Fiscal núm. 4 - Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana
Artícle 5è.- Introduir l’apartat d) amb el següent contingut :
Les transmissions de béns que es trobin dins el catàleg d’edificis d’interès historicoartístic de
les Normes Subsidiàries, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han
realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.
Per poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o
rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu o els seus ascendents,
fins el primer grau, i que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims cinc
anys, no ha estat inferior al deu per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el
moment del meritament de l’impost.
Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de la taxa de documents administratius
Article 5è.- Modificar l’apartat 4, eliminant la referència “al punt 7.5”.
Article 7è.-Tarifa.PTA
7.1. Certificats
Per cada certificat de documents municipals expedits per Secretaria, llevat dels
certificats del padró municipal d’habitants de l’any en curs
520
7.2. Documents relatius a serveis d'urbanisme
Per cada informe que s'expedeixi sobre característiques de terrenys
o consulta per a edificació a instància de part
2.935
Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics sol.licitada
a instància de part
7.475
Per expedició de llicència per a la primera utilització o canvi d'ús dels
edificis, per habitatge o local
2.935
7.3. Fotocòpies
Per cada fotocòpia DIN A-4
10
Per cada fotocòpia DIN A-3
20

7.4. Per expedició de plaques:
Per llicència d'obres
Per un gual permanent
Per una placa enumeració edifici

530
2.230
1.060

Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi i altres
vehicles de lloguer
Article.5èConcessió i expedició de llicències
29.210,-PTA
Substitució de vehicles
4.780,-PTA

Ordenança Fiscal núm. 7 - Taxa per llicència d’obertura d’establiments
Article 6è.- Quota tributària
La quota es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
PTA
 Despatxos de professions liberals, per m2 local . . . . . . . . . . . .
940
 Tavernes, bars, snacks i cafeteries, per m2 local . . . . . . . . . . . .
940
 Restaurants, per m2. de menjador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
940
 Hotels, fins a 10 habitacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
199.480
Per cada grup que excedeixi de 10 habitacions . . . . . . . . . . . . . .
10.405
 Pensions, fondes i cases d'hostes . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
29.535
 Sales de festes, clubs, cinemes i similars. . . . . . . . . . . . . . . . .
89.365
Quan la llicència es refereixi a locals a l’aire lliure i de temporada 26.920
 Comerços diversos, per m2. de local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
940
 Perruqueries (senyors i senyores) per m2 local . . . . . . . . . . . .
940
 Magatzems, tallers, indústries i granges, per m2. . . . . . . . . . . .
365
 Instal.lació dipòsits G.L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.685
 Bingos, sales de joc, per m2 de local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.595
 Entitats bancàries . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
357.560
 Estació de servei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
357.560
 A les activitats no contemplades en les anteriors tarifes, se'ls aplicarà el 200% de la quota
de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
 Els canvis de titularitat d'una activitat legalment establerta i els trasllats de local dins el
terme municipal, pagaran la meitat dels drets consignats en la tarifa anterior, sempre i
quan no modifiquin cap de les condicions en què li fou atorgada la llicència original.

Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa de cementiri municipal
Article 6è.- Quota tributària.- La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa
següent:
PTA
Si l'Ajuntament compra nínxols de l'antic
11.260
Si l'Ajuntament compra nínxols de l'ampliació
14.555
Si l'Ajuntament compra nínxols nous
29.105
Concessió per 40 anys de nínxols de l'antic
31.865
Concessió per 40 anys de nínxols de l'ampliació
31.865
Quota anual de conservació, per cada nínxol
1.805

Quota anual de conservació, per cada panteó
Expedició de títol
Traspàs de títol per herència
Canvi de nom de panteó
Per cada enterrament
Entrada a panteó
Custòdia de cadàvers
Trasllat de restes d'un nínxol a un altre
Trasllat de restes a altres pobles
Col·locació de làpida

6.885
1.595
1.805
2.815
4.250
7.435
3.185
4.780
3.185
1.060

Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries
Article 2.- En el punt 1, s’elimina “domiciliària”.
Article 3r.- S’elimina el punt 3 i es modifica el punt 1, que quedarà redactat de la següent
manera:
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin habitatges i
locals situats dins el terme municipal, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari,
d’habitant, d’arrendatari o, fins i tot, de precarista.
Article 6è.- Base imposable i quota tributària.
3. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Quota anual-PTA
transport
i recollida
Per habitatge, en zones urbanes
1.700
6.780
Per habitatge, en zona rústica
1.700
0
Supermercats
22.965
91.860
Elaboració industrial menjars preparats
26.830
107.310
Comerços de comestibles diversos
7.595
30.375
Idem anterior, amb vivenda
9.340
37.360
Altres comerços, magatzems i locals de negoci
2.545
10.180
Idem anterior, amb vivenda
4.250
16.985
Bancs i Caixes
7.655
30.630
Tallers, fàbriques d'1 a 5 empleats
5.735
22.940
Idem anterior, amb vivenda
7.420
29.680
Tallers i fàbriques de 6 a 25 empleats
11.480
45.920
Idem anterior, amb vivenda
13.175
52.690
Tallers i fàbriques de més 25 empleats
19.130
76.530
Idem anterior, amb vivenda
20.810
83.240
Bars, pubs i similars
7.650
30.630
Idem anterior, amb vivenda
9.340
37.360
Cinemes, balls i semblants
6.930
27.725
Restaurants i fondes
13.415
53.660
Establiments d’allotjament
13.415
53.660
a partir de 10 habitacions, per cada habitació de més
710
2.825
tractament

Article 7è.- Substituir “servei municipal de recollida d’escombraries domiciliària” per
“servei municipal de recollida i tractament d’escombraries”.

Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via públic
Article 5è.- Tarifes
Per retirada i transport Per dipòsit i custòdia
de cada vehicle
del vehicle
Tarifa diària-PTA
- Motocicletes, ciclomotors, tricicles i altres
vehicles de característiques anàlogues
- Turismes, camionetes, furgonetes i altres
vehicles similars fins a 1.000 Kg. P.M.A.

3.880

665

7.190

740

Ordenança Fiscal núm 12 reguladora de la taxa per connexió a les xarxes d’aigua i
clavegueram
Article 5è.- Quota tributària.- La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència
o autorització de connexió a les xarxes d'aigua i clavegueram s'exigirà una sola vegada i
consistirà en la quantitat fixa de
13.950,-PTA
Ordenança núm. 14 Reglamentació dels preus públics municipals
Article 15è.- Modificar el seu contingut que quedarà de la següent manera:
1. L’Ajuntament en Ple, amb l’aprovació d’aquesta reglamentació fa ús d’allò que estableix
l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, i l’article 48 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i
delega l’establiment o la modificació dels preus públics a la Comissió de Govern.
2. Els Organismes Autònoms i els Consorcis han d’enviar a l’Ajuntament una còpia de la
proposta i de l’estat econòmic d’on es desprengui que els preus públics cobreixen el cost
del servei.
3. Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen
l’impost sobre el valor afegit (IVA), que s’hi fa repercutir d’acord amb la normativa que el
regula.
ANNEX III
PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS MUNICIPALS
-any 2000 SALA DE SESSIONS, per una cessió . . . . . . . .

10.000,-PTA

 TEATRE MUNICIPAL CASINO
- Per Entitats Locals sense ànim de lucre . . ..
- Altres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemptes
5.225,-PTA/dia més 10% de taquilla

 LOCAL SOCIAL LA CAIXA
Preu per setmana
Per Entitats locals sense ànim de lucre
 LOCAL POLIVALENT

5.225,-PTA
exemptes

-Per Entitats Locals sense ànim de lucre
-Altres

exemptes
100.000,-PTA

Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de la immobilització de vehicles a motor a les vies
públiques
Article 5.1.a) Motocicletes i ciclomotors
b) Turismes i furgonetes
c) Camions i autocars

2.665,-PTA
5.330,-PTA
10.660,-PTA

Ordenança núm. 18 reguladora de la qualitat sonora del medi urbà
Article 19è.- Afegir al final de l’apartat 1 “i a la condició de reincident de la persona
denunciada”.
Ordenança fiscal núm. 21 - Taxa per expedició de llicències urbanístiques
Article 5è.- Es modifiquen els punts 2, 3 i 4
2. Obres menors, pagaran la taxa en relació amb el pressupost d’obra declarat pel peticionari

i estaran subjectes a comprovació pels Serveis Tècnics Municipals, d’acord amb el
següents escalats:
2.a. Pressupost d’obra < 100.000,PTA
1.500,-PTA
2.b. Pressupost d’obra de 100.001 a 500.000,-PTA
3.000,-PTA
2.c. Pressupost d’obra entre 500.001 a 1.000.000,-PTA
4.500,-PTA
2.d. Pressupost d’obra > 1.000.000,-PTA
6.000,-PTA
3. Alineacions i rasants:
3.a. Fins a 10 metres lineals
3.330,-PTA
3.b. Per cada 10 metres lineals de més o fracció
665,-PTA
Nota .- L’import màxim de la llicència referent a aquest apartat serà de 8.330,-PTA
4. Parcel.lacions
4.a. Per cada parcel.la resultant de la llicència de parcel.lació
derivada de l’execució d’un planejament parcial
690,-PTA
4.b. Per cada parcel·la resultant de la llicència de parcel.lació
derivada d’altres actuacions
1.410,-PTA
Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i
altres
instal.lacions anàlogues.
Article 6.- Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa és la següent :
a) Per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes i tanques …………………………… 24.-pta/m2/dia
b) Per ocupació de terrenys d’ús públic amb puntals, cavallets,
estintols i bastides ……………………………………………………24,-pta/m2/dia

Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Article 6è. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa és la següent:
Per cada taula de 4 cadires:
- Dies feiners …………………
- Dissabtes i festius ……………

75 PTA/dia
115 PTA/dia

Ordenança Fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants.
Article 6è. Quota tributària
La quota tributaria a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
següent apartats:
MERCAT
-Llocs fixos
-Llocs eventuals

90 PTA m.l./dia
150 PTA m.l./dia

LLOCS A LA VIA PÚBLICA FESTA MAJOR
- Autos-xoc, Scalèxtric, Trens i similars:
Fins a 50m2
De 51 a 80 m2
De 81 a 150m2
De més de 150 m2

PTA/m2.
670
575
535
505

- Cavallets, Carrussels, Alta- Mar, Granota, Olla cachonda, Castells infantils i similars:
Fins a 50 m2
770
De 51 a 80 m2
670
De més de 80 m2
535
- Tómboles i similars:
Fins a 6 m2
De 7 a 15 m2
De 16 a 30 m2
De més de 30 m2
- Taules coco, fruites seques i similars
- Botellers
- Xurreries:
Fins a 15m2
De 16 a 25 m2
- Parades de tir i similars:
Fins a 15 m2
De més de 15m2
amb una quota mínima de 14.300,-PTA

2.275
1.605
1.465
1.335
1.335
1.035
1.805
1.675
1.240
1.135

- Pesques infantils, paradetes, bijuteria i similars
amb una quota mínima de 5.935,-PTA

1.280

- Bars:
Bars
Per terrassa del bar

1.195
1.010

- Parada: mínim espai

3.345

- Casetes de gelats

75

ALTRES FESTES
S'aplicarà el 15% de la quota anterior per m2. i dia.
RESTA DE DIES
S'aplicarà el 8% de la quota de la Festa Major per m2. i dia.

Ordenança Fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de
les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena.
Article 6è.- Quota tributària
La quantia de la taxa és la següent:
- per cada entrada amb placa de gual: metre lineal o fracció ….. 1.615,-PTA
Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per assistència d’estades i del
procediment d’admissió a l’Hospital- Residència Municipal Josep Baulida.
Article 4t.- Es modifica l’apartat 1 i queda redactat de la següent manera:
1. La taxa regulada en aquesta Ordenança serà de 140.000 pessetes mensuals pel servei de
Residència geriàtrica. Pel servei de Centre de Dia la taxa serà la següent: de dilluns a
divendres laborables 2.950 pessetes diàries, laborables esporàdics 3.500 pessetes diàries,
dissabtes, diumenges i festius esporàdics 5.000 pessetes diàries. Als usuaris de Centre de Dia
que utilitzin el servei durant tot el mes se’ls cobrarà 2.950 pessetes diàries per tots el dies,
inclosos dissabtes, diumenges i festius.
Article 5è.- Tindrà el següent enunciat “Quantitats garantides” i quedarà redactat de la
següent manera:
1. Els usuaris dels serveis gaudiran mensualment de les següents quantitats:
a) Usuaris sense persones al seu càrrec
a.1) Persones ingressades abans de l’entrada en vigor del Decret 394/1996, de 12 de
desembre, o sigui, abans del 19 de març de 1997:
. Plaça residencial 11.398 ptes. al mes, i les dues pagues extraordinàries senceres.
a.2) Persones ingressades després de la entrada en vigor del Decret 394/1996, de 12 de
desembre o sigui, el mateix dia o després del 19 de març de 1997:

. Plaça residencial 16.163 ptes. al mes
. Plaça de Centre de Dia 48.489 ptes. al mes
Annex .- Es modifica el punt 2 del barem de puntuació que tindrà el següent redactat:
2. SITUACIÓ ECONÒMICA.Els sol.licitants de plaça d’acolliment residencial que tinguin recursos econòmics propis
suficients pagaran l’import total de la taxa.
Si es dóna el cas que amb els seus ingressos no cobreixin l’import total, es derivaran a
l’assistència social, per demanar una plaça subvencionada per l’I.C.A.S.S.

Ordenança Fiscal núm. 28 reguladora de la taxa per aprofitament de les instal.lacions
esportives municipals.
Article 4. Tarifa








Drets de matrícula
Campus estiu
Aeròbic estiu
Torneig futbito estiu, per equip
Curset natació
Lloguer instal.lacions, per hora
Entrades piscina
dies feiners: petits, de 2 a 15 anys
grans, a partir de 16 anys
dies festius : petits, de 2 a 15 anys
grans, a partir de 16 anys
Especials per a grups
Centres d’ensenyament locals
Casal Parroquial i Llar d’infants
Cases de colònies
 Abonaments piscina
Petits, de 2 a 15 anys
Grans, a partir de 16 anys
Familiar
 Xandalls:
amb cremallera
talles 4,6,8,10
talles 12,14,42
talles 44,46,48,50
talles 52,54,56,58
sense cremallera
talles 4,6,8,10
talles 12,14,42
talles 44,46,48,50
talles 52,54,56,58
 Bosses esport
 Publicitat estàtica pavelló
Plafons de 300 x 100 cms.
Plafons de 300 x 150 cms.

11.300,-PTA
12.800,-PTA
4.100,-PTA
41.000,-PTA
8.200,-PTA
3.600,-PTA
260,-PTA
410,-PTA
285,-PTA
435,-PTA
155,-PTA
145,-PTA
185,-PTA
6.400,-PTA
11.300,-PTA
25.700,-PTA

8.000,-PTA
8.800,-PTA
9.600,-PTA
10.100,-PTA
7.200,-PTA
8.000,-PTA
8.800,-PTA
9.300,-PTA
4.600,-PTA
23.780,-PTA
35.380,-PTA

SEGON.- Derogar les ordenances núms. 15 i 16.
TERCER.- Aprovar provisionalment l’ordenança núm. 11, reguladora de l’impost sobre
activitats econòmiques, amb les esmenes acceptades en el debat.
QUART.- Indicar que les Ordenances Fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades en els
acords precedents, continuaran vigents fins que no se n’acordi la modificació o derogació.
CINQUÈ.- L’expedient tramitat per a l’adopció dels acords anteriors, així com les
Ordenances fiscals que es modifiquen i s’aproven de nou s’exposaran al públic pel termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els interessats podran examinar
l’expedient en la Secretaria de l’Ajuntament i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
SISÈ.- En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu, sense
necessitat de nou acord.
5è.- PRECS I PREGUNTES.El Sr. Josep Comas, en relació a un dels decrets del quals ha donat compte l’Alcalde, formula
un prec en el sentit que, quan es realitzi l’estudi sobre la instal·lació d’antenes de telefonia es
tinguin en compte les distàncies en relació a les escoles, però també en relació a tot tipus de
nucli de població.
L’Alcalde respon que es tindrà en compte.
El Sr. Josep Comas formula un nou prec en el sentit de demanar la participació del grup
municipal de Convergència i Unió en l’elaboració de les bases dels concursos que convoqui
l’Ajuntament.
L’Alcalde respon que aquestes bases ja han estat confeccionades, i que per properes ocasions
ja s’estudiarà aquesta demanda, malgrat que en la seva opinió és a l’equip de govern a qui
correspon fer-les, la qual cosa no ha d’impedir la presència de CiU en aquells actes de la
sel.lecció que siguin públics.
El Sr. Josep Comas diu que ha tingut notícia de la celebració de diverses reunions de l’equip
de govern amb veïns i entitats i demana que Convergència i Unió pugui assistir a les que es
facin d’ara endavant.
L’Alcalde diu que no ho creu convenient, almenys fins que CiU no demostri una actitud
positiva i no negativa com la que ha tingut en el dia d’avui.
El Sr. Josep Comas rebutja l’acusació de manca de col·laboració i posa com a exemple de la
seva actitud positiva la voluntat expressada d’ajudar a fer el reglament d’ús del Local
Polivalent, que té notícia que s’està fent però no se’ls ha convidat a participar, la qual cosa
denota una contradicció entre la manera de fer de l’actual equip de govern i la posició que va
mantenir a l’anterior legislatura.
L’Alcalde respon, dient que la situació ara és ben diferent. Els regidors de l’oposició poden
consultar els expedients en horari d’oficines i per les tardes, hi han Comissions Informatives i
tenen tota la informació que sol.liciten. Dintre d’unes setmanes es debatran els pressupostos i
es veurà si CiU formula propostes o crítiques d’última hora en el Ple.

Intervé la Sra. Montserrat Vila per dir que a l’anterior Comissió Informativa General va
formular una demanda concreta de col·laboració i a hores d’ara encara no ha rebut una
resposta, la qual cosa creu que demostra una actitud inequívoca d’Entesa per Llagostera.
El Sr. Comas respon que té constància que la resposta serà afirmativa.
El Sr. Ramon Soler pregunta per les raons de la publicació al BOP d’un anunci relatiu a una
llicència d’activitats promoguda per Banesto, quan segons l’actual legislació aquest tràmit no
és necessari.
A requeriment de l’Alcalde, el Secretari informa que el procediment es va iniciar abans de
l’entrada en vigor de l’actual legislació i per tant, segueix la tramitació segons el reglament
anterior.
La Sra. Montserrat Pla pren la paraula per respondre a una pregunta formulada a l’anterior
Ple, la resposta de la qual considera que va ser incompleta en relació al servei de monitors de
serveis socials i afirma que, fetes les degudes comprovacions i consultes, ha pogut constatar
que els voluntaris que actualment col·laboren amb els serveis socials han estat al corrent en
tot moment del projecte endegat per l’Ajuntament, per la qual cosa pensa que CiU no estava
prou informada quan va fer la pregunta.
Afegeix que els expedients d’ajuts tramitats pels serveis socials es poden consultar a la
Secretària de l’Alcalde i anuncia que el dia 2 de desembre, a les 20 hores, es farà una reunió
per explicar el funcionament dels serveis socials.
L’Alcalde proposa fer una visita de tots els regidors a l’Abocador de Solius.
El Sr. Josep Comas accepta la invitació i proposa que, a més a més, es constitueixi un grup de
treball per tractar temes relacionats amb aquesta instal·lació.
L’Alcalde, abans de tancar la sessió, diu que els expedients sol·licitats per regidors de CiU
estaran a la seva disposició a partir del dilluns vinent.
I no havent-hi més assumptes per tractar, a les onze i deu minuts de la nit s’aixeca la sessió
de la qual s’estén la present acta, que és signada el Sr. Alcalde i que jo, el Secretari, certifico.

ACTA Nº 14/99 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 29 DE NOVEMBRE
DE 1999.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-nou de novembre de mil nou-cents
noranta-nou es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió
extraordinària sota la Presidència de l’Alclade Sr. Lluís Postigo Garcia i amb l’assistència
dels Regidros Srs. Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi
Noguera Sabarí, Miquel Ramis Coris, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas, Marta
Julià Mestres, Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvador i Salvador Devant Ribera. Excusa
la seva assistència el senyor Manuel Ramírez Malagón. Actua de Secretari el Sr. Manuel
Ibarz Casadevall.
En començar la sessió, l’Alcalde adreça unes paraules al Ple expressant el condol de la
Corporació per la mort dels conciutadans que van perdre la vida en accident de circulació el
proppassat dissabte i proposant als regidors fer arribar el testimoni de l’Ajuntament a les
famílies afectades.
Els regidors ho aproven per unanimitat.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 17-11-99.
El senyor Ramon Soler, en nom de Convergència i Unió, manifesta que el punt tercer de
l’acta no reflecteix l’explicació de vot del seu grup, proposant que s’inclogui que el vot és
favorable “condicionat a la incorporació de les esmenes proposades”
Amb l’acceptació de l’esmena indicada, l’acta és aprovada per unanimitat.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE
COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTADES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
2.1 DECRETS D’ALCALDIA
L’Alcalde dóna compte succinta dels Decrets núms. 610 a 627.
2.2 CONTRACTACIONS DE PERSONAL.
L’Alcalde dóna compte de l’ampliació de l’horari d’una educadora de la Llar d’infants per
cobrir una baixa per maternitat.
2.3 ALTRES.
L’Alcalde dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de la proposta feta pel
Regidor d’Hisenda, senyor Jaume Moll, consistent en encomanar el servei d’inspecció de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques a la Diputació.
3r.- PROPOSTES D’ALCALDIA:
3.1 NOMENAR REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A DIFERENTS ENTITATS
URBANÍSTIQUES.

Atesa la necessitat de nomenar un representant de l’Ajuntament a diferents entitats
urbanístiques,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Nomenar l’Alcalde i Regidor d’Urbanisme, Sr. Lluís Postigo García, representant
de l’Ajuntament a l’Entitat Urbanística de manteniment i Conservació de la Urbanització
Mont-Rei.
Segon.- Nomenar l’Alcalde i Regidor d’Urbanisme, Sr. Lluís Postigo García, representant de
l’Ajuntament a la Junta de Compensació de la Urbanització La Canyera.
Tercer.- Nomenar l’Alcalde i Regidor d’Urbanisme, Sr. Lluís Postigo García, representant
de l’Ajuntament a la Junta de Compensació de la Urbanització Llagostera Residencial.
Quart.- Nomenar l’Alcalde i Regidor d’Urbanisme, Sr. Lluís Postigo García, representant de
l’Ajuntament a la Junta de Compensació de la Urbanització Mas Gotarra, polígon A.
Cinquè.- Comunicar aquests acords a les entitats urbanístiques corresponents.
L’Alcalde exposa la necessitat que per part de la Corporació es designi el regidor que ha de
representar l’Ajuntament en diverses entitats urbanístiques del municipi i proposa que la
designació recaigui en el Regidor d’Urbanisme que, en aquest cas, és el propi senyor Postigo.
Concretament la designació afecta les entitats urbanístiques de Mont-Rei, La Canyera,
Llagostrera Residencial i Mas Gotarra.
El senyor Josep Comas, en nom de CiU, demana si la urbanització Mas Gotarra ja ha estat
recepcionada, cosa que faria innecessària la designació.
L’Alcalde respon que no li consta l’extinció de l’entitat urbanística de Mas Gotarra, per la
qual cosa manifesta que la designació de representant en la mateixa té una finalitat cautelar,
per si encara estigués activa.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable
d’Entesa per Llagostera (7 vots) i l’abstenció de Convergència i Unió (5 vots):
3.2 NOMENAR REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT AL FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ.
Atesa la necessitat de nomenar un representant de l’Ajuntament al Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Nomenar la Regidora de Serveis Socials, Sra. Montserrat Pla Font, representant de
l’Ajuntament al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Segon.- Comunicar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
L’Alcalde proposa el nomenament de la Regidora de Serveis Socials, la senyora Montserrat
Pla, com a representant de l’Ajuntament al Fons Català de Cooperació.
El senyor Josep Comas manifesta que Convergència i Unió té un candidat millor i recorda
que a l’anterior legislatura el representant de la Corporació en aquest ens era el senyor Jordi
Noguera, que aleshores era regidor de l’oposició, i afegeix que consideraria raonable que en
aquesta legislatura la representació també recaigués en un regidor que no estigués integrat a
l’equip de govern.
L’Alcalde, en torn de rèplica, manifesta que en l’anterior legislatura la representació de
l’Ajuntament va recaure en el senyor Jordi Noguera perquè va ser a iniciativa seva que

l’Ajuntament es va integrar al Fons Català de Cooperació. Afegeix que, per a l’anterior
consistori, la solidaritat no era un tema prioritari, però per a l’actual sí, cosa que justifica
plenament que la designació recaigui en un membre de l’equip de govern.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable
d’Entesa per Llagostera (7 vots) i l’abstenció de convergència i Unió (5 vots):

4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA:
4.1 APROVAR EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I DELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 1998.
La Comissió Especial de Comptes, en reunió celebrada el dia 21 d’octubre de 1999, donà la
seva conformitat al Compte General de l’exercici de 1998, una vegada sotmès a informació
pública i no havent-se formulat al·legacions.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal i dels seus Organismes
Autònoms corresponents a l’exercici de 1998.
Segon.- Retre els comptes generals a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
L’Alcalde introdueix la proposta d’acord manifestant que l’aprovació del Compte General de
la Corporació per trametre’l a la Sindicatura de Comptes fa imperativa la celebració d’aquest
Ple. Explica a grans trets els motius pels quals no s’ha donat compliment als terminis legals
per retre comptes i finalitza la seva intervenció que amb l’aprovació que es produirà en el
curs d’aquesta sessió es donarà compliment al requeriment formulat per l’òrgan fiscalitzador.
El senyor Josep Comas diu que, segons es desprèn de l’informe de Secretaria, no s’ha
actualitzat l’inventari del patrimoni municipal. A més, manifesta que l’aprovació es fa amb
un considerable retard sobre el termini previst legalment.
L’Alcalde manifesta que comparteix plenament la preocupació que acaba de manifestar el
portaveu de Convergència i Unió i afegeix que l’equip de govern ha estudiat el tema, si bé
creu que fer l’actualització serà una tasca costosa i llarga que procurarà fer al llarg d’aquest
mandat, dotant l’actual infraestructura informàtica de la Corporació amb la compra d’un
programa adient. Respecte al retard en l’aprovació del Compte General, l’Alcalde diu que la
Sindicatura de Comptes va donar un termini que expira demà.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.

4.2 ACCEPTAR LA REVISIÓ DE PREUS SOL·LICITADA PER GESESA PER A LA
GESTIÓ DEL SERVEI DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE.
Vista la petició feta per l’empresa GESESA sol·licitant la revisió del preu que percep per la
gestió del servei domiciliari d’aigua potable al municipi.
Atès allò que disposa la clàusula 20 del contracte d’adjudicació del servei i l’acord de la
Comissió de Govern de data 29 de gener de 1991.
Vist l’informe fet per l’Arquitecte Tècnic Municipal i l’Enginyer Industrial del Consell
Comarcal.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Acceptar la revisió de preus sol·licitada per l’empresa GESESA per a la gestió del
servei domiciliari d’aigua potable al municipi.
Segon.- Fixar el nou preu a percebre per l’empresa GESESA en 61,41 pta/m3., amb efectes
des del dia 1 d’abril de 1999.
L’Alcalde presenta la proposta explicant que es sotmet a l’aprovació del Ple una vegada ha
estat sotmesa a informe favorable, tant dels serveis tècnics municipals com de l’enginyer del
Consell Comarcal.
El senyor Josep Comas, en nom de CiU, reitera l’objecció que ja va manifestar el Sr. Ramon
Soler en el moment de l’aprovació de les Ordenances Fiscals de la Corporació, atès que a
parer seu les taxes no serien exigibles tal com es van aprovar i més en aquest cas que
s’aprovarà la revisió de preus amb caràcter retroactiu, cosa que no entén, atès que la causa
que al·lega la companyia peticionària no és atribuïble a l’Ajuntament. Cas d’aprovar-se la
revisió, creu que s’hauria de fer des de la data de presentació de la sol·licitud o des de la data
de l’acord.
L’Alcalde li respon que no li sembla bé regatejar per tres mesos quan fa dos anys que no es
revisen els preus. Afegeix que a parer seu allò que hauria de ser objecte de revisió és el
contracte de GESESA amb l’Ajuntament, cosa que es proposa fer al llarg d’aquest any, tota
vegada que és la seva intenció treure a concurs la concessió.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable
d’Entesa per Llagostera (7 vots) i l’abstenció de Convergència i Unió (5 vots).

5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS:
5.1 APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL
DEL GIRONÈS PER ALS PROJECTES EL TALLERET I EL SOL.
Examinat el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament
de Llagostera per a l’execució del projecte socioeducatiu El Talleret i el projecte
d’intervenció sociocultural El Sol,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i
l’Ajuntament de Llagostera per a l’execució del projecte socioeducatiu El Talleret i el
projecte d’intervenció sociocultural El Sol.
Segon.- Facultar l’Alcalde per a la signatura del Conveni i per a les actuacions necessàries
per complir aquest acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.
La senyora Montserrat Pla presenta la proposta de Conveni i explica que és el resultat de
diverses entrevistes mantingudes amb responsables del Consell Comarcal en relació a
l’assessorament, el control i el monitoratge convingut amb Actiescola, que és l’empresa que
gestiona els tallers.
L’Alcalde intervé per puntualitzar que en primer lloc s’ha convingut amb Actiescola i
després amb el Consell Comarcal.
El senyor Josep Comas pregunta si, en relació amb la clàusula 4a s’ha previst alguna mesura
per si hi assiteixen més de 20 persones.

La senyora Montserrat Pla respon que el conveni es limita a les places que preveu el
document. Actualment hi ha 18 places i creu que el marge de 2 places és suficient per cobrir
les necessitats previsibles.
El senyor Josep Comas diu que a parer seu 2 places de marge és un nombre poc flexible.
L’Alcalde intervé per dir que, en tot cas, 20 places és l’actual capacitat i, si arribés el cas,
caldria crear una altra aula i revisar el conveni.
El senyor Josep Comas torna a intervenir per dir que no queda massa clar quines persones
podran gaudir del servei, atès que no s’acota què s’ha d’entendre per joves. A més, considera
que la clàusula 5a. no especifica qui paga les despeses, com tampoc no ho diu el conveni
d’Actiescola.
La senyora Montserrat Pla respon que la totalitat de les despeses corren a càrrec de
l’Ajuntament, a excepció del material fungible que és assumit pel Consell Comarcal.
El senyor Josep Comas diu que a la clàusula 9a. caldria definir el termini per prorrogar el
conveni.
La senyora Montserrat Pla explica que el conveni es fa per la durada del curs escolar. A
l’estiu els tallers no funcionen i creu que això dóna un marge suficient per tractar el tema fins
a l’inici del nou curs. En tot cas diu que es tracta d’una prova pilot que no ha de tenir cap
impediment a l’hora de la seva renovació.
El senyor Josep Comas manifesta la seva sorpresa pel fet que el contracte amb Actiescola,
que està condicionat a la vigència del conveni amb el Consell Comarcal, fos signat dies
enrera mentre que el conveni s’aprovarà avui.
La senyora Montserrat Pla ho explica per la necessitat que hi havia que els tallers
comencessin, mentre no es formalitzava el conveni, els termes del qual ja estaven definits
amb el Consell Comarcal malgrat que per raons administratives s’ha redactat posteriorment.
L’Alcalde tanca el debat explicant que el text del conveni va tenir entrada a l’Ajuntament el
passat dia 17, la qual cosa fa inviable introduir-hi modificacions. No obstant, diu que els
suggeriments fets pel senyor Comas es podran tenir en compte en futures revisions.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
6è.- MOCIONS.6.1 MOCIÓ DE CiU PER SOLUCIONAR ELS PROBLEMES DE DISFUNCIONAMENT
DEL SERVEI DE CORREUS.El Secretari llegeix la següent Moció:
“Il.l. Sr., MOCIÓ que presenta al Ple de l’Ajuntament de Llagostera el Grup Municipal de
Convergència i Unió.
Donades les mancances que presenta el servei de correus al nostre poble i al retard
considerable amb què arriben moltes cartes.

Atès que hem rebut moltes demandes per part de veïns del nostre poble en el mateix sentit,
queixant-se del servei que reben per part de Correus.
Donada la importància que té el bon funcionament d’aquest servei, tant per als particulars
com per a les empreses del nostre poble.
En base als motius exposats i atesa la necessitat de trobar una solució el més ràpidament
possible,
ACORD
Requerir per tràmit d’urgència Correos y Telégrafos perquè en el termini més breu possible
solucioni els problemes que ocasiona el disfuncionament del servei, amb el conseqüent
descontentament de la gent.
Josep Comas Boadas, 40.312.404.- Ramon Soler Salvadó, 40.328.014.-“
El senyor Comas explica les raons per les quals Convergència i Unió la presenta per entendre
que el mal funcionament del servei ja afecta fins i tot la correspondència que s’envia dintre
del mateix poble.
L’Alcalde pren la paraula per dir que el grup d’Entesa per Llagostera comparteix aquesta
preocupació des que va entrar a l’Ajuntament. Explica que el dia 10 de setembre va tenir una
reunió amb el senyor Jordi Estrach, cap de Correus, i d’aquesta entrevista en va treure la
impressió que els problemes s’havien de resoldre amb pocs dies, cosa que no ha estat així.
Creu que no està de més que l’Ajuntament requereixi formalment una solució, sense
perjudici que s’emprenguin altres accions.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
7è.- PROPOSTES URGENTS.No es presenta cap proposta per ser debatuda en aquest punt de l’ordre del dia.
8è.- PRECS I PREGUNTES.8.1 REFERENTS AL CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
8.2 REFERENTS A ALTRES QÜESTIONS.El senyor Josep Comas formula un prec consistent a demanar que es resolgui la neteja del
fang i les fulles que s’han acumulat en alguns llocs del poble, especialment en el Passeig
Romeu, després de les intenses pluges que van caure els 18 i 19 i que, malgrat els dies que
han transcorregut, encara no s’han netejat.
La senyora Montserrat Pla respon que ja es farà, però que amb el personal disponible no s’ha
donat l’abast per fer-ho abans.
El senyor Josep Comas pregunta per una antena parabòlica que hi ha instal·lada en el dipòsit
d’aigua del Puig.
El senyor Jordi Noguera respon que va ser autoritzada per Convergència i Unió.
L’Alcalde puntualitza que no es tracta d’una antena de telefonia mòbil, sinó d’un repetidor de
televisió.

El senyor Jordi Noguera intervé per demanar al Sr. Josep Ayach la seva opinió en relació al
projecte de variant i el senyor Josep Ayach manifesta que no té altra informació que la que
donaren el propi Sr. Noguera i el Sr. Alcalde a la Junta del grup lleter, fa un parell de mesos,
i que per tant, no disposa de cap altra notícia per part seva, ni plànols o explicació per poder
opinar.
El senyor Josep Ayach expressa la seva disposició a crear una comissió per tractar el tema i
ofereix la seva voluntat de participar-hi fent aportacions i proposant alternatives.
La senyora Montserrat Pla recorda a tots els regidors la reunió prevista amb els assistents
socials el proper dijous a les 8 del vespre per si volen assistir i conèixer el funcionament
d’aquest servei municipal.
I no havent-hi més assumptes per tractar, a les deu del vespre 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.

ACTA Nº 15/99 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 29 DE DESEMBRE DE 1999.A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia vint-i-nou de desembre de mil noucents noranta-nou es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió
ordinària sota la Presidència de l’Alcalde Sr. Lluís Postigo Garrcía i amb l’assistència dels
Regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi
Noguera Sabarí, Miquel Ramis Coris, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas,
Marta Julià Mestres, Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvador, Manuel Ramírez
Malagón i Salvador Devant Ribera. Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 29-11-1999.
La Presidència declara oberta la sessió i demana si hi alguna esmena a fer a l’acta del dia
29 de novembre de 1999.
El Sr. Comas pren la paraula i demana que es faci una esmena en el punt 4.2 de l’acta , on
diu “el Sr. Ramon Soler en nom de CiU, reitera l’objecció que ja va manifestar en el
moment de .....”, ha de dir “El senyor Josep Comas, en nom de CiU, reitera l’objecció que
ja va manifestar el Sr. Ramon Soler en el moment ....”
El Sr. Josep Ayach també demana que es faci una esmena en el punt 8.2 paràgraf 6 en el
sentit que hauria de quedar redactat de la següent forma:
El Sr. Jordi Noguera intervé per demanar al Sr. Josep Ayach la seva opinió en relació al
projecte de variant i el Sr. Josep Ayach manifesta que no té altra informació que la que
donaren el propi Sr. Noguera i el Sr. Alcalde a la Junta del grup lleter, fa un parell de
mesos, i que per tant, no disposa de cap altra notícia per part seva , ni plànols o explicació
per poder opinar.
Sense que es demani cap més esmena, s’aprova l’acta amb les esmenes proposades.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS
DE COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTADES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
2.1 DECRETS D’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions dictades des de l’última sessió que són de la
número 628 a la número 665.
2.2 CONTRACTACIONS DE PERSONAL.
Seguidament dóna compte de les contractacions de personal fetes i explica que com a
resultat del dos concursos hi la resolució de contractació indefinida d’un oficial paleta de
la brigada, que es va resoldre a favor del Sr. Benito Cid Ferro i d’un auxiliar administratiu,
pel qual es va contractar la Sra. Clara Benítez. Explica que hi un tema que preocupa
l’equip de govern , ja que s’ha donat la coincidència que la persona que ha tret la plaça
d’auxiliar és la mateixa que l’ocupava interinament i això ha aixecat certes suspicàcies i
va provocar que una persona es queixés, una vegada va ser eliminada. Per això i recollint
el suggeriment que el grup de CiU va fer en el seu dia, proposa que per a properes
convocatòries hi hagi un membre del grup del CiU que formi part del Tribunal, i així
aconseguir la màxima transparència en els processos selectius., tot i que vol remarcar que
al Tribunal de les proves fetes ja hi havia representants de l’Escola d’administració pública
i dels treballadors de la casa.

Seguidament dóna compte al Ple de la incorporació de la Sra. Dolors Torrents com a
Secretària de la Corporació, la qual cosa, diu, s’ha fet amb la intenció que l’Ajuntament
funcioni bé.
També dóna compte que s’ha augmentat la jornada de l’auxiliar de serveis socials, per tal
que atengui el Dispensari, ja que s’ha incrementat l’horari d’atenció al públic.
Afegeix que vol aclarir la pregunta que va fer-li CiU en relació a les contractacions que
s’han fet des que governen. Diu que han estat 14 contractes i 6 pròrrogues i una baixa,
però que no vol pas dir que la plantilla hagi augmentat, sinó que ha disminuït en una
persona , el Sr. Vidal de Llobatera, ja que molts dels contractes són per fer substitucions i
quant a les pròrrogues, són contractes ja existents i que són necessaris per al funcionament
dels serveis.
2.3 ALTRES.
L’Alcalde dóna compte dels següents acords adoptats per la Comissió e Govern, que
considera especialment rellevants:
Adhesió a la proposta de l’Associació de Naturalistes en relació a la planificació
energètica.
Contractació de les obres d’arranjament de dos ponts al veïnat de Santa Llorenç.
Nomenament de la Sra. Montserrat Pla com a representant de l’Ajuntament el Fons Català
de Cooperació i Desenvolupament i aportació econòmica de 100.000 com a quota i
485.000 per al projecte “495 ACULL: Formació d’estudiants equatoguineans” , s’intentarà
donar-hi publicitat perquè la gent de Llagostera conegui la finalitat dels diners destinats a
cooperació.
Obres de condicionament d’un habitatge a l’edifici de la guàrdia civil com a pas previ
perquè la Policia pugui traslladar-se al nou local.
Adquisició equipament mobiliari per a la cuina del Casal d’Avis.
Obres d’arranjament al Passeig per compactar el primer tram en espera de l’arranjament
definitiu.
Adequació d’un local al soterrani de l’edifici del carrer Sant Pere per al grup del Butlletí
de Llagostera.
Seguidament informa que s’han rebut plànols sobre la variant, on es contemplen tres
possibilitats, i que s’ha convocat els veïns afectats per al dia 12 , per tal d’informar-los i
també es convida totes les persones interessades a assistir-hi.
A continuació el Sr. Alcalde informa que per aquestes dades hi ha costum que algunes
empreses facin regals als membres del consistori i de l’equip de govern i ha adoptat la
decisió de derivar-los a altres finalitats per profit de tothom. Explica que els regals rebuts
han estat de l’empresa Xirgu una panera , tres ampolles de xampany dels Serveis de la
Conca del Ridaura, que es destinaran a actes protocolaris, Servaci S.L. un xai, que s’ha
donat a l’Hospital i de l’empresa Gesesa dos llibres que també seran per ús de
l’Ajuntament. Acaba dient que és bo dir-ho i fixar el criteri que els regals no reverteixin a
títol personal.
3r.- PROPOSTES D’ALCALDIA:
3.1 SOL·LICITAR LA BAIXA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS.

Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Alcalde pren la paraula i exposa que quan varen
proposar adherir-se a la Federació Catalana de Municipis ja tenien la intenció de deixar
l’Associació, però per les queixes del grup de CiU varen posposar-ho per tal de veure el
funcionament d’ambdues associacions i que ara, després dels temps transcorregut i a la
vista del funcionament d’una i altra, pensen que no té color i que, tot i que és evident que
és una decisió política creuen que els interessos del municipalisme els defensa més bé la
Federació i també els serveis que donen consideren més bons els de la Federació. No
obstant això, no vol pas dir que la seva postura a la propera assemblea no sigui la de
defensar la fusió d’ambdues associacions en una sola.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que els ha sobtat aquesta decisió, ja que a l’octubre es va
dir que s’esperaria per veure els resultats d’una i altra i els sorprèn que amb dos mesos ja
se sàpiga. Acaba dient que tal com ha dit el Sr.Alcalde, espera que sigui una decisió
política i no per diferències amb l’Alcaldessa de Santa Cristina, que ara és la presidenta de
l’Associació.
El Sr. Postigo respon que mai ha tingut cap problema amb la Sra. Pilar Blasco , sinó que el
problema va ésser amb el Sr. Comas per haver votat a la Mancomunitat de la Conca del
Ridaura a favor de l’alcaldessa de Santa Cristina com a presidenta de la Mancomunitat,
quan era un càrrec que tradicionalment el venia ocupant l’Alcalde de Llagostera. Diu que,
pel que fa l’acord, es tracta d’un decisió política però en el bon sentit de la paraula, ja que
més que per afinitat amb un determinat partit polític és pel convenciment que defensa més
bé el municipalisme la Federació i una més bona qualitat dels serveis, ja que s’han fet
consultes a ambdues associacions i s’ha pogut constatar el nivell del serveis, i que en tot
cas el que els va fer decidir va ésser l’ última assemblea de l’Associació, que al seu
entendre va ésser patètica, ja que semblava més un acte de partit amb la presència de tots
els consellers i el director general d’administració local, sense que hi hagués un caràcter
reivindicatiu , sinó que el director general va sortir amb felicitacions, tot i les mancances
que tenen els ajuntaments.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat
A favor 7
En contra 6

(ELL)
(CiU)

Primer.- Sol·licitar la baixa de l’Ajuntament de Llagostera de la condició de membre
adherit a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb efectes a l’1 de gener del
2000.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:
4.1 APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES RELATIVA A L’ALINEACIÓ DEL CARRER DE LA CREU.
Vist el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament,
relativa a l’alineació del carrer de la Creu, que han redactat els serveis tècnics municipals i
promou el propi Ajuntament.
Vist l’informe de la Secretària de la Corporació.
I d’acord amb l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i la resta de normativa
concordant.
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament relativa a l’alineació del carrer de la Creu, segons el projecte redactat pels
serveis tècnics municipals que consta a l’expedient i promogut per l’Ajuntament.
Segon.- Exposar-ho al públic durant un mes, mitjançant anuncis que s’inseriran en el BOP,
en un diari dels de major difusió provincial i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per tal
que tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo i presentar-hi al·legacions.
Tercer.- 1. Suspendre cautelarment l’atorgament de llicències d’edificació, de parcel.lació
i d’enderrocament, en l’àmbit definit en el plànol que consta a l’expedient. Els efectes
d’aquesta suspensió tindran un durada màxima de dos anys a comptar de la publicació al
BOP de l’anunci de l’acord d’aprovació inicial de la modificació, si bé s’extingiran amb
anterioritat, amb l’entrada en vigor de la modificació aprovada.
2. Publicar-ho en el mateix anunci de l’aprovació inicial.
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Alcalde pren la paraula i exposa que aquesta
proposta es presenta, atès que es considera interessant per al poble aquestes iniciatives per
prioritzar els vianants per sobre dels vehicles, explica que el projecte preveu
l’eixamplament del carrer de 4 a 6 metres. Afegeix que no es tracta d’una iniciativa seva,
sinó que és una demanda dels veïns, que l’anterior equip de govern ja havia iniciat i que
ells han trobat bé i hi donen suport.
El Sr. Comas diu que el seu grup està d’acord amb la modificació i que entenen que és bo
per als veïns, i per tant per a Llagostera. No obstant, diu que troben l’expedient
incomplet, ja que no marca bé les alineacions i que a l’hora de fer la consulta els veïns ho
tindran difícil, pensa que a l’expedient s’hi hauria d’incloure un plànol de secció.
El Sr. Alcalde respon que al seu entendre és prou clara, no obstant això demanarà als
tècnics que incorporin a l’expedient el plànol de secció.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.
4.2 SUSPENDRE CAUTELARMENT L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
D’EDIFICACIÓ, PARCEL.LACIÓ I ENDERROCAMENT AL CARRER LLEÓ I.
Atesa la conveniència de promoure una modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament relativa a la secció que hauria de tenir el carrer Lleó I, a fi de donar-li
l’amplada adequada a la seva condició de vial d’accés rodat a l’escola pública, és necessari
disposar ara, amb caràcter cautelar, la suspensió de llicències mentre se n’estudia i redacta
el projecte que s’ha d’elevar al Ple.
És per això que, d’acord amb l’article 40 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística,
l’article 7 del Decret 146/1984, de 10 d’abril, i la resta de normativa concordant,
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Suspendre cautelarment, durant un any, l’atorgament de llicències d’edificació,
parcel.lació i enderrocament a l’àmbit que confronta amb el carrer Lleó I, i que es grafia en
el plànol annex, amb la finalitat d’estudiar la modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament quant a la seva amplada.
Segon.- Publicar-ho al BOP i en un mitjà de comunicació escrita diari.
El Sr. Alcalde explica que és una proposta en el mateix sentit que el punt anterior i que el
que es pretén és estudiar la possibilitat d’una ampliació del carrer Lleó I, atesa la
problemàtica que comporta, ja que és un carrer molt transitat i que quan es faci la
urbanització del Puig del General, encara ho serà més. Ara amb aquesta suspensió es farà
un estudi per tal de valorar quina és l’amplada del carrer que es considera adequada. Diu
que és una llàstima que no s’actués en el moment que es varen fer els edificis de la part

esquerra, ja que la part afectada és la part dreta, ja que segurament el carrer hagués guanyat
més.
El Sr. Comas diu que comparteixen la conveniència de dotar l’escola d’un accés digne,
però voldrien que aquest cas servís d’exemple del que és una mala planificació, ja que aquí
es pot veure molt clarament com es pot afavorir o perjudicar uns veïns d’un costat de
carrer en detriment del altres, ja que es veu que aquí s’afecta els veïns del costat dret quan
fa quatre dies que es va donar permís als veïns del costat esquerre, per la qual cosa només
seran els veïns d’un costat que es veuran afectats per aquesta modificació. Diu que entenen
que a partir d’ara es faran les coses més bé i que el greuge que ara es causa a uns veïns es
tindrà en compte en properes ocasions. Malgrat, diu , pensa que no és lògic fer-ho només
tenint en compte aquest carrer, ja que si el que es vol és dotar l’escola d’un accés digne
seria més normal fer-ho a través d’una planificació global , estant segurament d’acord en el
que varen dir a la campanya electoral, que el que cal és una planificació de les normes
subsidiàries, i per tant que caldria fer una estudi de tota la zona. Pensen que és un tema que
s’hauria de deixar sobre la taula i resoldre-ho més endavant per no afectar uns veïns. Diu
que si es tira endavant el seu vot serà l’abstenció.
El Sr. Postigo respon que no comparteix l’opinió, ja que segurament el que comportaria
seria que es demanés llicència d’obres, perquè saben que hi ha interès, i llavors sí, hi
hauria les normes subsidiàries canviades, però amb una edificació consolidada per molts
anys que faria impossible eixamplar el carrer. Sembla que el moment d’actuar és ara,
abans que s’estigui lligat de peus i mans, perjudica uns veïns, és cert, però el mateix
passava amb el punt anterior i s’hi ha votat a favor. Pensa que els perjudica fins a cert punt
perquè també en sortiran beneficiats, ja que tenir un carrer en condicions beneficia els
veïns del carrer i, és més ,beneficia la majoria de gent del poble que n’ha de fer ús, si bé
és cert que de vegades han de rebre dos o tres pel benefici general, tot i que sap greu que
sigui així, però els sembla que s’ha de fer. Per altra banda diu que l’anterior equip de
govern va encarregar una pla de viabilitat del poble que ja està enllestit, que és un pla molt
ambiciós i que l’arquitecte que l’ha elaborat els ha comentat que no s’havia trobat amb
gaires municipis tan difícils com Llagostera, diu que el projecte és molt ambiciós i molt
costós i que s’haurà d’estudiar per portar-lo a la pràctica segurament per fases, que el
tenen a la seva disposició i el poden consultar, però pensa que el tema que es porta avui al
ple no es pot deixar sobre la taula, perquè es trobarien en una situació en què no es
podria fer marxa enrere.
El Sr. Comas diu que si aquest és el motiu, segurament seria lògic ampliar aquesta mesura
a tots els accessos de la muntanya del Puig del General, resolent el tema de la urbanització
del Puig del General, que si no ho té mal entès és un tema que està desencallat pendent
només d’executar, i resoldre el petits conflictes laterals o col·laterals que puguin haver-hi,
però sens dubte començar pels laterals sense resoldre el nucli de la qüestió, els sembla que
no és agafar el problema d’una manera seriosa, sinó posar-hi pedaços a peticions de
particulars que semblaria fins i tot lògic, malgrat que no comparteixen que uns quants
hagin de pagar o sortir perjudicats sense que hi hagi un estudi global ben fet, i que amb
una creença particular prèvia a un estudi, ja dir que han de rebre uns quants sense unes
bases o uns criteris tècnics els sembla com a mínim d’una manca d’imparcialitat que se
suposava.
El Sr. Postigo demana al Sr. Comas si no ha votat a favor en el punt anterior que era un cas
idèntic a aquest.
El Sr. Comas respon que era una cosa consolidada, que fa dos anys que està sobre la taula.
El Sr. Postigo diu que es podia haver tirat enrera.
El Sr. Comas respon que si durant dos anys no hi ha hagut cap mena de protesta i tothom
hi està d’acord, i el que no volen es posar traves, però el que no poden és compartir el
criteri que si s’han de perjudicar tres es perjudiquin, sense un estudi tècnic.

El Sr. Postigo diu que el que es fa avui és suspendre l’atorgament de llicències per
estudiar-ho, ja que si no es fa la suspensió, demà es trobaran amb una sol·licitud d’obres i
després ja es pot estudiar el que es vulgui que hi haurà la casa feta.
El Sr. Comas diu que si algú ha de rebre en urbanisme diu que sempre ha d’ésser en base a
un estudi tècnic.
El Sr. Postigo respon que a ells també els hauria agradat que si algú ha de rebre, haguessin
rebut els veïns de totes dues bandes.
El Sr. Comas diu que és un estudi tècnic el que ha de decidir i no una creença.
El Sr. Postigo diu que l’estudi es farà ara, i diu que què se’n faria de proposar un
eixamplament cap a l’esquerra quan s’acaben de fer les cases ara.
El Sr. Postigo diu que la proposta que es fa ara no treu que quan es faci el Puig del General
es pugui estudiar la possibilitat de millorar els accessos, però que pensen que ara és
imprescindible aprovar la proposta.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:
A favor
Abstencions

7
6

(ELL)
(CiU)

5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT:
5.1 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DESTINADA A LA LLAR D’INFANTS.
Atès que per Resolució del Departament d’Ensenyament d’11 de novembre de 1999, per la
qual s’atorguen subvencions a corporacions locals titulars d’escoles d’educació infantil,
s’ha atorgat a l’Ajuntament de Llagostera una subvenció de 2.919.244—PTA per a la Llar
d’Infants El Niu.
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Acceptar l’ajuda econòmica concedida per Resolució del Departament
d’Ensenyament d’11 de novembre de 1999, per la qual s’atorguen subvencions a
corporacions locals titulars d’escoles d’educació infantil, per un import de 2.919.244—
PTA per a la Llar d’Infants El Niu.
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Alcalde exposa que es voldria afegir un punt a la
proposta, en el sentit de fer saber al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que
l’estat financer d’aquest servei és deficitari , per la qual cosa es considera insuficient
l’aportació i se sol·licita la seva revisió. Afegeix que es té pensat portar a la propera
comissió informativa una moció més genèrica en el tema de les llars d’infants, que pensen
que és un tema oblidat peR part del govern de la Generalitat.
El Sr. Comas diu que estan d’acord que l’ajuda és insuficient tal com se sap des de fa
molt de temps, i tal com es va aprovar en una moció conjunta de tots els grups en un ple
del mes de gener , ja es va instar al Departament d’Ensenyament per tal que millorés
l’aportació, i en aquesta línia i tal com fan sempre que sigui aconseguir una millora per
Llagostera hi votaran a favor.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat ,amb el següent text:
Primer.- Acceptar l’ajuda econòmica concedida per Resolució del Departament
d’Ensenyament d’11 de novembre de 1999, per la qual s’atorguen subvencions a
corporacions locals titulars d’escoles d’educació infantil, per un import de 2.919.244—
PTA per a la Llar d’Infants El Niu.

Segon.- Fer saber al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
l’estat financer és deficitari, per la qual cosa és insuficient aquesta aportació econòmica i
se sol·licita la seva revisió.

6è.- MOCIONS:
6.1 MOCIÓ D’ELL RELATIVA A LA NECESSITAT D’UNA ENTRADA I SORTIDA A
LA C-253.
Es llegeix la següent Moció:
“En Josep Lluís Postigo García, major d’edat, domiciliat al carrer Nou, 37, actuant en
representació de l’Agrupació d’Electors Entesa per Llagostera, com millor en dret
procedeixi, DIC:
Atès que s’està elaborant el projecte de desdoblament de la carretera C-253 en el tram
Vidreres-Llagostera, i és de preveure que aquesta via es consolidi com la més transitada de
les que passen pel nostre terme municipal (eix principal de comunicació entre l’autopista
A-7 -Barcelona-França- i la Costa Brava centre).
Atès que el nostre municipi està completament envoltat de carreteres, i que malgrat això no
disposa d’un accés (“entrada/sortida”) digne.
Atès que des fa anys els llagosterencs vénen utilitzant la perllongació del carrer Ricard
Casademont (al seu pas pel costat del dipòsit del Pasteral) i de l’Av. de l’Esport (paral·lel a
l’antic traçat del carrilet) com a sortida o entrada del poble.
Atès que el creixement de la zona urbana del poble, amb la immediata urbanització dels
Sectors Ganix i Fonollerons arriben pràcticament a tocar aquesta carretera, i que un futur
creixement de la zona industrial “CAVISA” també arribaria a l’alçada de l’abans
esmentada C-253.
Atès que la consolidació d’aquesta entrada/sortida donaria un accés bo i ràpid a diferents
zones d’equipaments del poble (zona esportiva, IES, cementiri, etc).
Per tot això,
PROPOSO al PLE de la CORPORACIÓ, que ACORDI manifestar la necessitat que el
projecte de desdoblament de la carretera C-253 contempli a l’alçada del dipòsit d’aigua del
Pasteral (a 1’5 km. de la cruïlla de Sant Llorenç, direcció a la costa n’Alou) un enllaç
d’entrada i sortida al poble; així com comunicar aquest acord al Conseller Sr. Macias, al
Director General de Carreteres Sr. Lluch i al Delegat a Girona Sr. Gorgorió.
Llagostera, 26 de desembre de 1999”.
El Sr. Alcalde explica que la moció es justifica en el fet que es varen tenir unes converses
amb el Conseller , Sr. Macias , i semblava que entenien les peticions que es feien des de
Llagostera. No obstant, quan es va parlar amb Carreteres va haver-hi un canvi i donava la
sensació que no l’entenien , i que per part de l’Ajuntament ja es va fer una petició per
escrit, no obstant pensa que si hi ha una petició unànime de tot el Ple de l’Ajuntament es
tindrà més força.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que estan d’acord a donar suport a la moció, ja que és
una infrastructura bàsica per Llagostera, però que a la moció hi ha una petita contradicció
que li agradaria que es tingués en compte , ja que pensen que podria ésser positiu: Primer
es fa referència a l’entrada del carrer Ricard Casademont i segon a la perllongació de
l’Avinguda del Gironès i l’Avinguda de l’Esport, la qual evidentment és una bona entrada i
sortida per a Llagostera , però només s’aporta una solució, que és la construcció de la
rotonda del carrer Ricard Casademont, per tant pensa que caldria incloure-hi la inclusió
d’un carril lateral que pogués connectar aquest dos punts i al mateix temps donaria sortida

a qualsevol futur creixement no previst en aquest moment. Diu que també cal vigilar que
les converses que es tinguin no vagin en contradicció amb la petició d’accés a les
urbanitzacions Selva Brava i Fontbona , a través de Sant Llorenç. Diu que encara que no
han estat a les converses entenen que era molt al principi i que això pot canviar i que
espera que es valori el que el seu grup podria aportar. També diu que a la proposta s’ha
d’adjuntar un croquis per fer-ho més entenedor i donar-li seriositat.
El Sr. Alcalde respon que quan es va anar a Carreteres , ja es va portar el croquis i ara se’ls
ha tornat a fer arribar.
El Sr. Comas diu que no ha vist aquesta documentació i no sap si contempla el vial
d’accés, que pensa que és molt important.
El Sr. Alcalde explica que el criteri que se seguirà per al desdoblament d’aquesta carretera
és el mateix que s’ha fet per a la costa de l’Alou, de no deixar cap camí sense pas i per
tant és lògic que s’hagués de fer a través d’aquest vial de serveis, i pel que fa a la connexió
amb l’avinguda del Gironès, és evident que s’ha de fer, però no pensa que ho faci
Carreteres, sinó que serà un tema que s’haurà de resoldre a nivell municipal. Pensa que el
primer pas és aconseguir el que es demana a la proposta i, una vegada es tingui el sí, es
pot anar acotant.
El Sr. Comas diu que, tot i que votaran a favor de la moció, està convençut que la petició
queda curta.
Sotmesa la moció a votació, és aprovada per unanimitat.
6.2 MOCIÓ D’ELL RELATIVA A LA IMPLANTACIÓ DE REGIONS VEGUERIES.
Es llegeix la següent Moció:
“En Josep Lluís Postigo García, major d’edat, domiciliat al carrer Nou, 37, actuant en
representació de l’Agrupació d’Electors Entesa per Llagostera, com millor en dret
procedeixi, DIC:
Atès que les Lleis d’Ordenació Territorial de 1987 varen ser aprovades pel Parlament de
Catalunya sense un consens entre les diverses forces polítiques, i que després han
esdevingut un factor de polèmica constant entre els diversos partits polítics.
Atès que totes les forces polítiques que han obtingut representació parlamentària en les
recents eleccions del 17 d’octubre, incloïen en els seus programes electorals la necessitat
d’instituir les regions o vegueries.
Atès que la institucionalització de les regions o vegueries, aplicant criteris de simplificació
i descentralització, suposaria un factor d’equilibri territorial, i milloraria les relacions entre
municipis, els ens supralocals i els àmbits de descentralització de la Generalitat de
Catalunya.
Per tot això,
PROPOSO al PLE de la CORPORACIÓ, que ACORDI:
Instar al nou govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a iniciar un procés
consensuat de revisió de les Lleis d’Ordenació Territorial vigents, que comporti la creació
de les anomenades regions o vegueries.
Comunicar el present acord al Consell Executiu de la Generalitat, als Grups Parlamentaris
del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
Catalana de Municipis.
Llagostera, 26 de desembre de 1999.”
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que es tracta d’una moció d’un àmbit polític
supralocal, però que pensen que és bo que des dels Ajuntaments es faci saber quina és la

seva opinió i sobretot ressaltar que es desitja que s’apliquin els criteris de simplificació
que s’apunten a la proposta.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que Convergència Democràtica de Catalunya és
favorable a la revisió i modificació de l’actual organització territorial de Catalunya i la
superació de l’organització en províncies, ordenació que no respon a la realitat territorial
catalana i que és partidària de l’organització de Catalunya com a província única creant
un nou model de divisió territorial com poden ser les vegueries, donant el màxim de relleu
als Consells Comarcals, representants de les comarques que sí que
responen
històricament, econòmica i fins i tot geogràfica a l’organització i forma de vida dels
catalans durant segles. Per tot això, diu el seu vot ha d’ésser favorable a la moció que es
presenta , no obstant això, creuen que seria convenient fer unes esmenes a la proposta
inicial de moció en el següent sentit:
“Atès que l’actual estructuració en demarcacions provincials no respon a la voluntat
històricament expressada pel nostre país i distorsionaria els límits de les regions o
vegueries que s’han de crear.
Que l’Ajuntament insti els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés
dels diputats espanyol a tirar endavant la conversió de Catalunya en província única.
Que l’Ajuntament insti les Diputacions provincials a encarar decididament, en el període
transitori fins a la constitució de les regions o vegueries, el traspàs de competències i
recursos als Consells Comarcals.
Que es comuniqui els presents acords al Consell executiu de la Generalitat de Catalunya,
als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés
dels diputats, a la Diputació, a l’ACM i a la Federació de Municipis de Catalunya.”
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que la moció que han presentat és una refosa de les
proposades pels diferents partits que donen suport a l’agrupació d’ELL, ja que tot i que
cada un d’ells demanen coses diferents, es va redactar aquesta moció consensuada.
Sotmesa la moció a votació, és aprovada amb les esmenes proposades pel grup de CiU.
7è.- PROPOSTES URGENTS
No es presenta cap proposta urgent.
8è.- PRECS I PREGUNTES.8.1 REFERENTS AL CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
No se’n produeixen.
8.2 REFERENTS A ALTRES QÜESTIONS.
El Sr. Comas demana informació sobre el plànols que han arribat en relació a la variant de
Llagostera, ja que diu que és necessari que tinguin informació per poder-hi fer aportacions
i demana que se’ls permeti participar a les converses que hi hagi sobre el tema, i poder
tenir còpia dels plànols.
El Sr. Alcalde explica que es tenia la intenció de fer una reunió amb els afectats el dia 4 de
gener, però per garantir que tothom rep la convocatòria , s’ha endarrerit una setmana i que
la reunió és oberta a tothom i que s’ha fet convocatòria al representants del partits i al grup
lleter. Pel que fa a poder disposar de còpies dels plànols, se’ls donarà una vegada s’hagi
fet la reunió, tot i que CiU ja els ha vist. Vol dir que ells ja s’han trobat amb tres possibles

traçats que va proposar des de l’Ajuntament l’equip de govern anterior sense fer cap
mena de consulta ni amb els veïns ni amb la resta de grups que composaven l’Ajuntament .
El Sr. Comas pren la paraula i diu que si s’han presentat tres alternatives vol dir que no hi
ha res concret i que per , per tant, s’hi pot incidir.
El Sr. Comas insisteix que se’ls faciliti còpia dels plànols, a la qual cosa respon el Sr.
Alcalde que, tal com ha dit, se’ls hi facilitaran després de la reunió anunciada.
El Sr. Comas demana sobre la devolució de la fiança a l’empresa Massachs per les obres
del carrer Carrilet: El decret 651/99, es torna una garantia definitiva a l’empresa
Massachs, corresponents a les obres del Carrilet I, aquest Decret implica que s’han
recepcionat de manera definitiva les obres de l’esmentada unitat i si no és així per què s’ha
retornat aquesta fiança.
El Sr. Alcalde respon que les obres s’han acabat i ha transcorregut el període de garantia i
que per tant, l’empresa té dret a la devolució . Afegeix que, no obstant això, d’ara
endavant es voldria consultar els veïns afectats , per tal que diguessin si han observat
alguna anomalia en les obres.
El Sr. Comas demana que es liquidi la unitat 1 i que es facin ràpid les obres de la unitat 2.
El Sr. Comas demana que es posin contenidors a la zona industrial i a la deixalleria un
dipòsit d’olis pesats i un contenidor gros per a pneumàtics. També diu que a Cassà es va
fer una campanya per part de l’empresa recicladora de vidre i creu que seria bo fer-la a
Llagostera.
El Sr. Noguera respon que s’ha demanat a l’empresa que fa el servei de neteja que faci un
estudi sobre la recollida. També diu que és previst fer una recollida especial de vidre i que
la intenció és anar reduint al màxim les escombraries que es porten a l’abocador mitjançant
la recollida selectiva.
El Sr. Comas insisteix que es faci una campanya per a la recollida selectiva, a la qual cosa
respon el Sr. Noguera que primer cal tenir un esbós del que es vol i després es parlarà amb
el Consell Comarcal.
El Sr. Postigo pren la paraula i explica que, atès que quan es va fer la deixalleria no es va
esgotar tota la subvenció possible, s’han fet gestions per veure si es podia recuperar la
resta i s’ha negociat amb Medi Ambient la possibilitat que el proper any donin la resta de
subvenció fins al màxim que es concedeix pel tipus de deixalleria que correspon al
municipi.
El Sr. Comas diu que la deixalleria de Llagostera té la peculiaritat de tenir una rampa
aixecada i un radi poc ampli, però que es podrien posar contenidors al terrenys que hi ha
al costat, amb la qual cosa s’ampliaria , pensa que seria bo intentar dur a terme aquesta
solució.
Seguidament el Sr. Comas pren la paraula i diu que en relació a la Creu Roja, estan
preocupats, ja que com se sap l’Assemblea Local de la Creu Roja, fa pràcticament 100
anys que és a Llagostera i ara fa uns dies varen veure que l’exalcalde de Cassà és el
president de l’Assemblea, mentre que tradicionalment ho havia estat gent de Llagostera, i
com que desconeixen com està el tema els agradaria que els expliquessin el que saben del
tema i que creuen que s’ha de fer tot el possible per garantir que l’assemblea local no
marxarà de Llagostera.
El Sr. Postigo respon que s’han fet gestions, que ell mateix, el Sr. Ramis, i la Sra. Pla han
parlat amb responsables de la Creu Roja, i que recentment els va visitar el màxim
responsable de Creu Roja a Girona, es va presentar i va a donar a conèixer que el Sr.
Dausà es proposava com a futur president de l’assemblea local, i per part seva no s’hi va

posar cap objecció , ja que coneixen el Sr. Dausà,i pensen que pot fer una bona tasca.
Afegeix que després es va parlar amb ells en un acte que es va fer a l’hospital i varen
parlar de la possibilitat de canviar de lloc la ubicació de la Creu Roja a Llagostera perquè
anés a les antigues casernes de la guàrdia civil i que ja tindrien una reunió per parlar de la
situació de Creu Roja,i que s’està una mica a l’expectativa de què passarà amb la Creu
Roja, ja que hi ha notícies que deixaran de fer el servei d’ambulàncies i que faran una
empresa a nivell nacional perquè gestioni aquest servei . Acaba dient que no té cap més
notícia i que evidentment per part seva interessa que l’assemblea local de la Creu Roja
segueixi a Llagostera i que també es va parlar amb el Sr. Dausà de fer algun acte per
celebrar els 100 anys de l’existència de l’assembla local de la Creu Roja a Llagostera.
El Sr. Comas pregunta si a la nova assemblea hi ha gent de Llagostera, ja que normalment
hi havia molta més gent de Llagostera que no de Cassà i tenint en compte que el Sr. Dausà,
quan era alcalde de Cassà, ja havia fet intents d’emportar-se l’assemblea local cap a Cassà
caldria estar sobre el tema, tot i que no dubten del bon fer del Sr. Dausà.
El Sr. Postigo diu que sí que hi ha gent de Llagostera, i que quan va parlar amb el Sr.
Dausà no va tenir la impressió que tingués intenció de canviar l’assemblea de lloc.
El Sr. Moll pren la paraula i pregunta per l’escrit que CiU va publicar al Butlletí de
Llagostera, donant informació en relació als sous dels regidors, i tot i que no vol
qüestionar el dret que tenen a donar l’opinió i fer crítica, sí que vol fer esment del deure
que es té d’informar correctament del que s’acorda i pensa que han comès com a mínim un
parell d’errors que són fàcilment detectables i que espera que reconeixeran . Diu que en el
quadre núm 1 quan parlen de retribució mitjana dels regidors, no és cert que fins al juliol
de 1999, la despesa mitjana per regidor de l’oposició fos de 29.789,-, ja que fins al juliol
del 99 no hi havia comissions informatives, sinó junta de portaveus ,i per tant, no es
retribuïen , i només tenien retribució els portaveus de cada grup, per tant no es pot dir que
la quantitat que percebia cada regidor fos aquesta .
El Sr. Soler diu que s’ha de tenir en compte la limitació d’espai a l’hora de fer el quadre,
però ha de dir que la informació és treta de l’expedient que es va portar el tema dels sous al
ple, o sigui que és la informació que se’ls va facilitar, i en tot cas si estan mal informats és
culpa de l’equip de govern que no els ha donat la informació correcta.
El Sr. Moll, diu que abans de publicar una cosa s’ha d’ésser rigorós i informar-se bé, ja que
podien obtenir la informació tant preguntant al mateix grup de CiU que abans era al govern
o si no dient que es vol informar el poble d’aquest tema i demanat la informació concreta.
Seguidament demana al Sr. Soler si el que s’ha publicat és un error.
El Sr. Soler diu que no és un error , sinó que està fet d’acord amb la informació que se’ls
va donar , ja que ells han de confiar que no en aquest, sinó en tots els temes la informació
que se’ls facilita per part de l’equip de govern és la correcta. Afegeix que pensen que seria
el propi equip de govern qui hauria d’informar el poble d’aquest tema.
El Sr. Postigo diu que el que li està intentant dir el Sr. Moll en bones paraules i que ell no
les farà serveis ten bones , és que és un escrit manipulat per donar una informació al poble
que saben que no és la correcta. No cal veure cap expedient, tothom sap perfectament que
no es feien comissions informatives, sinó juntes de portaveus. Pel que fa l’altra referència
de noves retribucions de 5.000 ptes. per assistència al ple, és mentida, així com també les
referències a les 12.000,-ptes.

El Sr. Soler diu que és gràcies al seu grup es varen adaptar les retribucions a allò que
assenyala la llei i que el càlcul es va fer en base a les dades que se li varen donar.
El Sr. Postigo demana si es reconeix o no que la informació donada és errònia i el Sr. Soler
respon que si la informació que se’ls va donar és correcta, no hi ha error.
El Sr. Moll insisteix que el que es cobra a l’Ajuntament està clar i que si actualment
s’apliquessin els criteris que CiU va aprovar a l’anterior mandat, el total mensual per al
grup de CiU seria de 153.734,-ptes., i ara passant a aplicar la proposta d’ELL passa a
cobrar 156.250,- És cert que es va baixar la quantitat per grup municipal , però es va fer
pensant que ara no hi ha les mateixes despeses, ja que era disposen de local per reunir-se,
fotocopiadora, telèfon etc.
El Sr. Soler diu que el que s’ha de mirar és el que costa en total, ja que al capdavall els
diners surten tots de l’Ajuntament i que si no estan d’acord de la manera que no han
explicat, que facin un escrit rectificant.
El Sr. Postigo acaba dient que en tot cas en lloc de desinformar el que s’havia d’haver fet
era dir que no s’estava d’acord amb els sous.
I no havent-hi més assumptes per tractar, a les dotze hores 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.

ACTA Nº 16/99 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 30 DE
DESEMBRE DE 1999.A la vila de Llagostera a les zero hores del dia trenta de desembre de mil nou-cents
noranta-nou es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió
extraordinària urgent sota la Presidència de l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb
l’assistència dels Regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló
Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Miquel Ramis Coris, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas
Boadas, Marta Julià Mestres, Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvador, Manuel Ramírez
Malagón i Salvador Devant Ribera. Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
1r.- RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.El Sr. Alcalde demana que es ratifiqui la urgència de la convocatòria, la qual ve justificada
pel fet que les ordenances s’han de publicar i s’han de resoldre les al·legacions i, pel que fa
al tema de la cessió de terrenys de l’institut, diu que avui s’ha signat l’escriptura
d’acceptació dels terrenys i per no perdre ni un dia en el tema de l’institut demana que
s’aprovi la urgència de la convocatòria,
La urgència és aprovada per unanimitat dels presents.
2n.- RESOLDRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL SR. JOSEP COMAS,
PORTAVEU DE CiU I PEL SR. LLUÍS NUELL CREUS EN REPRESENTACIÓ
D’ELL EN EL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI 2000 I APROVAR-LES DEFINITIVAMENT.
Vistes les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de la modificació
les Ordenances Fiscals per a l’exercici del 2000, per part del Sr. Josep Comas Boadas,
representació del grup municipal de Convergència i Unió i pel Sr. Lluís Nuell Creus,
representació de l’Agrupació d’Electors Entesa per Llagostera, es proposa al Ple
resolució de les al·legacions en el següent sentit:

de
en
en
la

A. Al·legacions presentades per Entesa per Llagostera
Primer.- Estimar les següents al·legacions presentades i modificar les corresponents
ordenances :
Primera.- Relativa a l’Ordenança núm. 11 referent a l’Impost sobre activitats econòmiques.
1.1).- Suprimir la lletra h) de l’article 4.1, atès que la Llei d’Hisendes Locals no contempla
la possibilitat d’aquesta exempció.
1.2).- Per tal d’ajustar, el màxim, l’aplicació de les bonificacions d’aquest impost a la
legislació vigent, i per tal de donar tant suport com sigui possible als nous empresaris i
professionals, cal substituir :
a) En el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 5, des de “...de les
bonificacions...” fins al final, per “...durant els cinc primers anys d’una bonificació del 50
per 100 de la quota corresponent. Aquest període caducarà, en tot cas, una vegada
transcorreguts cinc anys des de la primera declaració d’alta.”
b) En l’apartat 2 de l’article 5, “...durant els tres primers anys...” per “...durant els
cinc primers anys...”. Afegint al final que “Aquest període caducarà, en tot cas, una vegada
transcorreguts cinc anys des de la primera declaració d’alta.”
Modificar l’apartat 6 de l’article 5, que quedarà com segueix :

“En aquest impost no s’apliquen altres reduccions que les establertes en les seves tarifes i
instrucció.”
1.3).- Modificar el quadre de l’article 8è., que quedarà com segueix :

índex aplicable

1ª
Resta de carrers
1

2ª
carrers de la zona industrial
0,80

1.4).- Suprimir l’apartat 6 de l’article 10è, atès que actualment no s’autoliquida.
1.5).- Atès que no procedeix el règim d’autoliquidació de l’impost, modificar l’article 12è,
que quedarà com segueix :
Els subjectes passius estaran obligats a presentar les corresponents declaracions censals
d’alta manifestant tots els elements necessaris per a la seva inclusió en la matrícula en els
termes de l’article 91.1 de la Llei d’Hisendes Locals, dins els 10 dies hàbils
immediatament anteriors a l’inici de l’activitat.
Quan es tributi per quota municipal i la gestió censal de l’impost es porti a terme per
l’Administració tributària de l’Estat, aquesta remetrà, en el mes següent a cada trimestre
natural, als Ajuntaments o òrgans competents per a liquidar l’impost, relacions de les
declaracions d’alta i de les inclusions d’ofici, perquè es practiquin les liquidacions que
procedeixin.
La liquidació serà notificada al subjecte passiu per l’òrgan administratiu que l’hagi
practicat, amb els requisits de la Llei General Tributària.
Els actes d’inclusió, exclusió o variació de les dades contingudes a la matrícula hauran de
ser notificats individualment al subjecte passiu. L'inici del període executiu determina el
meritament del recàrrec del 20 per cent i dels interessos de demora. No obstant, quan el
deute tributari no ingressat se satisfaci abans que hagi estat notificada al deutor la
providència de constrenyiment, el recàrrec serà del 10 per cent i no s'exigiran interessos de
demora.
1.6).- Modificar a l’apartat 3 de l’article 13è, la referència que es fa a l’article 10è
d’aquesta ordenança per “...l’apartat 2 de l’article 9è...”.
1.7).- Per tal d’incentivar la creació de llocs de treball, introduir un nou apartat 3 a l’article
14è, amb el següent contingut :
No obstant l’anterior, tractant-se de l’element tributari nombre d’obrers, i en relació a les
oscil·lacions en més del seu nombre, no s’alterarà la quantia de les quotes per les quals es
tributa quan l’augment no superi el 50 per 100.
L’anterior apartat 3 passarà a ser el 4.
Segona.- Relativa a l’Ordenança Fiscal núm. 14 de Reglamentació General dels Preus
Públics Municipals. La majoria d’esmenes que contempla aquesta segona al.legació tenen
com a objecte que es suprimeixi qualsevol referència a la utilització o l’aprofitament
especial del domini públic, atès que aquests ja estan suficientment regulats en les
ordenances fiscals que estableixen les taxes. Pel que fa a les darreres esmenes, bona part
d’elles introdueixen qüestions d’estil, i les altres ajusten aquesta ordenança a les darreres
modificacions legislatives.
2.1).- Suprimir de l’apartat A) de l’article 3 :
“...la concessió o la llicència per a l’aprofitament especial o...”
Suprimir de l’apartat B) del mateix article :
“...utilitzen o aprofiten especialment el domini públic en benefici particular, o...”
2.2).- Suprimir l’actual article 4. El fins ara article 5 serà el 4, del qual s’haurà de suprimir
els següents paràgrafs :

“...o aprofitaments...” i “...o de l’aprofitament...”
2.3).- Suprimir l’apartat referit a “Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del
domini públic”, integrat per l’article 6.
L’article 7è passarà a ser l’article 5, suprimint des la darrera coma fins al final del primer
paràgraf. Pel que fa al segon paràgraf, substituir “...d’efectuar un aprofitament especial...”
per “...una activitat...”.
2.4).- L’article 8è passarà a ser l’article 6, suprimint “...o el dret a la utilització del domini
públic...”.
2.5).- L’article 9è passarà a ser l’article 7.
2.6).- Suprimir l’apartat referit a la “Concessió Autorització d’aprofitaments especials”,
integrat per l’article 10è.
2.7).- L’article 11è passarà a ser l’article 8, igualment dins l’apartat referent a la Gestió
dels preus públics.
Substituir en el primer paràgraf l’expressió “...del servei o d’aprofitament i pot, així
mateix,” per “...dels serveis o les activitats i...”.
2.8).- L’article 12è passarà a ser l’article 9.
Substituir “...l’aprofitament especial...” per “...l’activitat...”.
2.9).- L’actual article 13è passarà a ésser el 10è, substituint a partir de “...pot exigir...” per
“...els pot exigir mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment, conformement
a la normativa vigent.”
2.10).- Suprimir l’actual article 14è. El nou article 11 tindrà el següent contingut :
“Article 11.- En el que no preveu expressament aquesta Ordenança, l’administració
i el cobrament dels preus públics s’han de fer de conformitat amb el que preveuen la Llei
de taxes i preus públics, la Llei general pressupostària, i altres normes que hi siguin
aplicables.”
2.11).- L’article 15è passarà a ser l’article 12.
Suprimir la classificació numèrica, i introduir després del primer paràgraf el que
segueix :
“Malgrat això, l’Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels
preus públics, establerts per la mateixa corporació, corresponents als serveis o activitats a
càrrec dels organismes esmentats, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Aquesta
atribució també es podrà fer, i en els mateixos termes, envers els consorcis, tret que hi hagi
una indicació diferent en els seus Estatuts.”
Afegir, en el que serà paràgraf tercer, l’encapçalament : “En ambdós supòsits, ...”.
2.12).- Suprimir l’article 16è i incloure els nous articles núm. 13, 14, 15 i 16 amb el
següent redactat :

“Article 13.- Els preus públics derivats de prestacions de serveis o activitats concertats
amb administracions públiques, entitats o institucions de dret públic o privat, seran els que
incloguin els convenis esmentats. En absència de Conveni o concert, seran els del quadre
tarifari aprovat per l’Ajuntament.”
“Article 14.- L’import dels preus públics per la prestació dels serveis o la realització
d’activitats ha de satisfer, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada,
sens perjudici del que preveu l’article següent.”
“Article 15.- Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho
aconsellin, l’Ajuntament pot fixar preus públics per sota del límit que preveu l’article
anterior. Si és el cas, caldrà consignar en els pressupostos municipals les dotacions
oportunes per a la cobertura de la diferència resultant.”
“Article 16.- Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l’article anterior,
inclosa la capacitat econòmica dels obligats al pagament, a part de les que deriven de les
conveniències del mateix servei o activitat (com la quantia o la intensitat de la utilització,
l’època o el moment en què es produeix, etc) i es pot arribar, en casos justificats, a la
gratuïtat d’aquest servei o activitat.”
2.13).- Substituir, a l’article 17è, a partir de “...que es pot limitar...” fins al final, per la
frase que segueix :
“Els acords d’establiment i ordenació de preus públics no tenen naturalesa d’ordenança.
Un cop adoptats, han de ser publicats al BOP i al tauler d’anuncis de la casa consistorial.
La publicació al BOP determinarà la seva eficàcia immediata, llevat que l’acord mateix ho
disposi altrament.”
2.14).- Modificar l’apartat corresponent a la VIGÈNCIA, que quedarà com segueix :
“Aquesta Ordenança entrarà en vigor el 1r. de gener de 2000, i regirà mentre no se
n’acordi la modificació o derogació.”
Tercera.- Relativa a l’Ordenança Fiscal núm. 20, General de Gestió, Inspecció i
Recaptació.
3.1).- Per tal d’adequar l’article 1 a la normativa vigent, caldria suprimir :
En el primer paràgraf des de “..., i sense perjudici...” fins al final del mateix.
En el segon la referència a l’article 5 E) de la L 7/85.
3.2).- Suprimir a l’apartat 1 de l’article 2 la següent frase :
“-en virtut del previst en l’esmentat article 5 E)-“
Afegir al final de l’apartat 2 de l’article 2 : “El Reglament d’Inspecció.”
3.3).- Afegir un apartat 3r. a l’article 5, amb el següent contingut :
“3. Els obligats per un deute tributari trindran responsabilitat solidària, a
excepció de precepte exprés en contra de la Llei.”
3.4).- Modificar l’apartat 1 i 4 de l’article 13, que quedaran com segueix :
“1. En les taxes, la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic, la
prestació de serveis o la realització d’activitats en règim de dret públic que es refereixin,

afectin o beneficiïn de manera particular el subjecte passiu, quan es produexi qualsevol de
les circumstàncies següents :
 Que no siguin de sol.licitud voluntària per als administrats. A aquests efectes, no es
considera voluntària la sol.licitud per part dels administrats :
Quan estigui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
Quan els béns, els serveis o les activitats requerits siguin imprescindibles per a la
vida privada o social del sol.licitant.
 Que no els presti o els realitzi el sector privat, tant si està establerta com si no la seva
reserva a favor del sector públic conformement a la normativa vigent.”
“4. En els preus públics, les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la prestació
de serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de dret públic, quan aquests
serveis o aquestes activitats els presti també el sector privat o siguin de sol.licitud
voluntària per part dels administrats.”
3.5).- Suprimir l’apartat 3 de l’article 21. L’abans apartat 4 passarà a ser el 3.
3.6).- Substituir, de l’article 22, l’actual referència a l’article 27 de la LHL per la de
l’article 26 de la mateixa llei
3.7).- Substituir, de l’article 29, l’actual referència a l’article 14.4 de la LHL per la de
l’article 14.2 de la mateixa llei.
3.8).- Afegir a l’apartat 2 de l’article 42 la referència a l’article “40 d) anterior”.
B. Al.legacions presentades per CiU
Segon.- Estimar l’al·legació primera, atès que ja es contempla en les al·legacions
presentades per “Entesa per Llagostera”.
Tercer.- Estimar l’al·legació segona en el sentit d’incorporar a l’expedient els estudis
econòmics relatius a les modificacions de l’ordenança núm. 14 (Preu públic per a
utilització de les instal·lacions municipals) i l’estudi econòmic per la taxa per a la recollida
i tractament d’escombraries.
Quart.- Desestimar la petició de modificar íntegrament els acords de modificació
d’ordenances, atesa la manca de concreció dels motius en què basa la seva petició.
Cinquè.- Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici
2000 introduint-hi les al·legacions estimades.
Sisè.- Publicar en el B.O.P. el text modificat.
El Sr. Alcalde explica que s’han presentat dos escrits d’al·legacions, que el primer el va
presentar ELL, i per tant, és el primer que es resol, explica que s’estimen totes les esmenes
presentades, que pràcticament afecten tres ordenances, i fa un resum d’allò en què
consisteixen les esmenes .
Pel que fa les al·legacions presentades per CiU, tal com diu el text de la proposta,
s’estimen parcialment
El Sr. Comas diu que els sembla bé que s’hagin acceptat les esmenes, però que vol fer una
recopilació dels fets, diu que això ve d’un ple de fa un mes i el seu grup ja va posar-hi
objeccions i va demanar que es deixés sobre la taula però no es va fer així i, per tant, el

seu grup va votar-hi en contra. Ara veuen que s’han introduït les esmenes que ells varen
apuntar i que és clar que si la seva intenció hagués estat posar traves, el que haguessin fet
en lloc de presentar al·legacions, hagués estat esperar que es publiquessin i posar
directament recurs. Acaba dient que estan satisfets ja que han contribuït a tenir unes
ordenances ben fetes i que el que no entenen és que es publiquessin de manera íntegra, ja
que ara s’han de tornar a publicar i que a Llagostera li ha costat la broma 77.000,-ptes., ja
que hi ha un sentència que diu que cal publicar el text de les ordenances íntegre.
El Sr. Postigo diu que el que es publicarà ara seran les al·legacions estimades i no de nou
tot el text, ja que si per ells fos no es publicaria, perquè al seu entendre la finalitat que té,
que és que la gent se n’assebenti, no es compleix, i que si algú vol posar-hi un recurs es
veurà què passa.
El Sr. Comas diu que s’incorrerà en un error, ja que si algú fa un recurs possiblement el pot
guanyar, ja que hi ha una Sentència del Tribunal Superior de Justícia que així ho diu. No
obstant això, estan satisfets d’haver contribuït a tenir una ordenances correctes.
El Sr. Postigo diu que les esmenes o al·legacions que ha presentat CiU, és un escrit genèric
i que poc ha aportat, mentre que les al·legacions d’ELL són unes al·legacions treballades i
que sí que han aportat. Diu que si el mes passat s’hagués fet cas al grup de CiU i no
s’haguessin aprovat les ordenances, l’any que bé no es podrien aplicar.
El Sr. Soler diu que el que el seu grup pretenia era que es fes bé, i que el que es demostra
amb el fet de presentar un escrit d’al·legacions de set planes, és que les que es portaven
inicialment estaven malament. Pensa que la seva feina ha estat productiva, sigui qui sigui
qui ha fet la feina i el que el seu grup pretenia era que es fes el procés bé. Diu que no troba
correcte que no es faci la publicació d’acord amb la llei.
El Sr. Postigo respon que la publicació es farà d’acord amb el que s’aprova avui i, pel que
fa al cost, diu que ja que CiU governa a la Diputació podria fer alguna cosa per abaratir el
cost. Diu que no troba seriós el que ha fet CiU, ja que el mes passat van fer alarmisme
dient que hi hauria tota una sèrie d’impostos com són l’aigua o les aportacions de les
companyies subministradores que no es podrien cobrar i ara no en diuen res, perquè saben
que estaven equivocats.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat
A favor
Abstencions

7 (ELL)
6 (CiU)

3r.- APROVAR LA CESSIÓ GRATUÏTA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DE LA FINCA DE TITULARITAT MUNICIPAL, AMB DESTINACIÓ A LA
CONSTRUCCIÓ DE L’I.E.S.Vist l’expedient de cessió d’un terreny a la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat que el
destini a la construcció d’un Institut d’Ensenyament Secundari, instruït per providència de
l’Alcaldia de 2.11.99.
Vist l’informe de la Secretaria de la Corporació.
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic durant trenta dies, mitjançant un anunci
inserit en el BOP nº 146, de 20.11.99, sense que s’hagi presentat cap tipus d’al·legació ni
reclamació al respecte.
Atès que se n’ha donat compte al Departament de Governació.
I d’acord amb els articles 195 i següents de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya, i 49 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Aquesta alcaldia proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya la finca de titularitat municipal
que a continuació es descriu, amb destinació a la construcció d’un Institut d’Ensenyament
Secundari:
URBANA: Peça de terreny edificable, de forma poligonal irregular, de 8.339,60 m²
de superfície, situada al sector Ganix, terme municipal de Llagostera, que
confronta: al nord i sud, amb vials en projecte del futur Pla parcial del sector Ganix;
a l´oest, amb zona verda en projecte del mateix Pla parcial; i a l´est, part amb Josep
Miquel Valentí, part amb Remigio Gascons Viñas, part amb Pilar i Maria Maurici
Gelabertó i Isabel Gelabertó Rabasedas, part amb Joaquim Maurici Gelabertó i
Isabel Gelabertó Rabasedas, i part amb Joaquim i Maria Maurici Gelabertó i Isabel
Gelabertó Rabasedas. És la finca grafiada en el plànol annex.
Pertany a l’Ajuntament de Llagostera, per cessió gratuïta i anticipada dels seus
anteriors titulars, segons escriptura atorgada en data 28/12/1999 davant del notari
de Cassà de la Selva, Sr. Ramon Castelló Gorgues (nº 1833 del seu protocol), la
qual es troba pendent d’inscripció registral.
Es troba totalment lliure de càrregues, gravàmens i ocupants.
Segon.- Disposar que si el bé cedit no es destina a l’ús previst en el termini màxim de 4
anys o deixa de ser-hi destinat abans de complir-se’n 30, a comptar de la notificació
d’aquest acord, es produirà la reversió automàtica de ple dret de la finca al patrimoni de
l’Ajuntament, el qual tindrà dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i perjudicis causats
i el del detriment experimentat pel bé.
Tercer.- Facultar l’Alcalde-President per a l’adopció i firma de tots aquells actes i
documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
Quart.- Notificar-ho al Departament d’Ensenyament.
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Postigo pren la paraula i exposa que s’està fent un
esforç important, que és el que toca, per tal d’agilitzar el màxim la construcció de l’IES
El Sr. Comas pren la paraula hi diu que hi votaran a favor i vol reiterar la seva disposició
en col·laborar en tot el que calgui per tirar endavant aquest tema, el més aviat possible.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.
I no havent-hi més assumptes per tractar, a les zero hores i quaranta minuts de la nit
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi
la Secretària, que ho certifico.

ACTA Nº 1/2000 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 26 DE GENER DEL
2000.
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-sis de gener de l’any dos mil es
reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la
Presidència de l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs.
Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí,
Miquel Ramis Coris, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas, Marta Julià Mestres,
Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvador, Manuel Ramírez Malagón i Salvador Devant
Ribera. Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 29 i 30 DE
DESEMBRE DE 1999.APROVACIÓ ACTA DIA 29-12-99
El Sr. Alcalde demana si hi ha alguna esmena a fer a l’acta.
El Sr. Comas demana que es faci una esmena al punt 4.2 tercer paràgraf, demana que
consti en acta la frase que va dir el Sr. Postigo “de vegades s’ha de perjudicar dos o tres
per beneficiar el poble en general.”
A l’apartat 8.2 el Sr. Comas demana que es faci una modificació en el punt 8.2 on es fa
referència a la devolució de la fiança per les obres de la unitat d’actuació Carrilet i a la
seva intervenció en relació als contenidors de la zona industrial.
També demana que s’esmeni l’error existent en les votacions del punt 4.2 quan s’aprova
el resultat de la votació és set a cinc quan hauria d’ésser set a sis, ja que hi varen assistir
tots els membres.
L’Alcalde proposa que tant en el punt 4.2 com en el 8.2 es faci constar literalment el que
es va dir.
Per tant, les intervencions del punt 4.2 queden redactades de la següent forma:
El Sr. Alcalde explica que és una proposta en el mateix sentit que el punt anterior i que el
que es pretén és estudiar la possibilitat d’una ampliació del carrer Lleó I, atesa la
problemàtica que comporta, ja que és un carrer molt transitat i que quan es faci la
urbanització del Puig del General, encara ho serà més. Ara amb aquesta suspensió es farà
un estudi per tal de valorar quina és l’amplada del carrer que es considera adequada. Diu
que és una llàstima que no s’actués en el moment que es varen fer els edificis de la part
esquerra, ja que la part afectada és la part dreta, ja que segurament el carrer hagués guanyat
més.
El Sr. Comas diu que comparteixen la conveniència de dotar l’escola d’un accés digne,
però voldrien que aquest cas servís d’exemple del que és una mala planificació, ja que aquí
es pot veure molt clarament com es pot afavorir o perjudicar uns veïns d’un costat de
carrer en detriment del altres, ja que es veu que aquí s’afecta els veïns del costat dret quan
fa quatre dies que es va donar permís als veïns del costat esquerre, per la qual cosa només
seran els veïns d’un costat que es veuran afectats per aquesta modificació. Diu que entenen
que a partir d’ara es faran les coses més bé i que el greuge que ara es causa a uns veïns es
tindrà en compte en properes ocasions. Malgrat, diu , pensa que no és lògic fer-ho només
tenint en compte aquest carrer, ja que si el que es vol és dotar l’escola d’un accés digne
seria més normal fer-ho a través d’una planificació global , estant segurament d’acord en el
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que varen dir a la campanya electoral, que el que cal és una planificació de les normes
subsidiàries, i per tant que caldria fer una estudi de tota la zona. Pensen que és un tema que
s’hauria de deixar sobre la taula i resoldre-ho més endavant per no afectar uns veïns. Diu
que si es tira endavant el seu vot serà l’abstenció.
El Sr. Postigo respon que no comparteix l’opinió, ja que segurament el que comportaria
seria que es demanés llicència d’obres, perquè saben que hi ha interès, i llavors sí, hi
hauria les normes subsidiàries canviades, però amb una edificació consolidada per molts
anys que faria impossible eixamplar el carrer. Sembla que el moment d’actuar és ara,
abans que s’estigui lligat de peus i mans, perjudica uns veïns, és cert, però el mateix
passava amb el punt anterior i s’hi ha votat a favor. Pensa que els perjudica fins a cert punt
perquè també en sortiran beneficiats, ja que tenir un carrer en condicions beneficia els
veïns del carrer i, és més ,beneficia la majoria de gent del poble que n’ha de fer ús, si bé
és cert que de vegades han de rebre dos o tres pel benefici general, tot i que sap greu que
sigui així, però els sembla que s’ha de fer. Per altra banda diu que l’anterior equip de
govern va encarregar una pla de viabilitat del poble que ja està enllestit, que és un pla molt
ambiciós i que l’arquitecte que l’ha elaborat els ha comentat que no s’havia trobat amb
gaires municipis tan difícils com Llagostera, diu que el projecte és molt ambiciós i molt
costós i que s’haurà d’estudiar per portar-lo a la pràctica segurament per fases, que el
tenen a la seva disposició i el poden consultar, però pensa que el tema que es porta avui al
ple no es pot deixar sobre la taula, perquè es trobarien en una situació en què no es
podria fer marxa enrere.
El Sr. Comas diu que si aquest és el motiu, segurament seria lògic ampliar aquesta mesura
a tots els accessos de la muntanya del Puig del General, resolent el tema de la urbanització
del Puig del General, que si no ho té mal entès és un tema que està desencallat pendent
només d’executar, i resoldre el petits conflictes laterals o col·laterals que puguin haver-hi,
però sens dubte començar pels laterals sense resoldre el nucli de la qüestió, els sembla que
no és agafar el problema d’una manera seriosa, sinó posar-hi pedaços a peticions de
particulars que semblaria fins i tot lògic, malgrat que no comparteixen que uns quants
hagin de pagar o sortir perjudicats sense que hi hagi un estudi global ben fet, i que amb
una creença particular prèvia a un estudi, ja dir que han de rebre uns quants sense unes
bases o uns criteris tècnics els sembla com a mínim d’una manca d’imparcialitat que se
suposava.
El Sr. Postigo demana al Sr. Comas si no ha votat a favor en el punt anterior que era un cas
idèntic a aquest.
El Sr. Comas respon que era una cosa consolidada, que fa dos anys que està sobre la taula.
El Sr. Postigo diu que es podia haver tirat enrera.
El Sr. Comas respon que si durant dos anys no hi ha hagut cap mena de protesta i tothom
hi està d’acord, i el que no volen es posar traves, però el que no poden és compartir el
criteri que si s’han de perjudicar tres es perjudiquin, sense un estudi tècnic.
El Sr. Postigo diu que el que es fa avui és suspendre l’atorgament de llicències per
estudiar-ho, ja que si no es fa la suspensió, demà es trobaran amb una sol·licitud d’obres i
després ja es pot estudiar el que es vulgui que hi haurà la casa feta.
El Sr. Comas diu que si algú ha de rebre en urbanisme diu que sempre ha d’ésser en base a
un estudi tècnic.
El Sr. Postigo respon que a ells també els hauria agradat que si algú ha de rebre, haguessin
rebut els veïns de totes dues bandes.
El Sr. Comas diu que és un estudi tècnic el que ha de decidir i no una creença.
El Sr. Postigo diu que l’estudi es farà ara, i diu que què se’n faria de proposar un
eixamplament cap a l’esquerra quan s’acaben de fer les cases ara.
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El Sr. Postigo diu que la proposta que es fa ara no treu que quan es faci el Puig del General
es pugui estudiar la possibilitat de millorar els accessos, però que pensen que ara és
imprescindible aprovar la proposta.
El punt 8.2 , queda redactat de la següent forma:
paràgraf 2n., la intervenció del Sr. Comas queda redactat de la següent forma:
El Sr. Comas demana sobre la devolució de la fiança de les obres del carrer Carrilet:
El decret 651/99, es torna una garantia definitiva a l’empresa Massachs, corresponents a
les obres del Carrilet I, aquest decret implica que s’han recepcionat de manera definitiva
les obres de l’esmentada unitat i si no és així per què s’ha retornat aquesta fiança.
Paràgraf 3r.
Es treu el següent. “També demana perquè a la zona industrial es fa cada dia la recollida
d’escombraries, mentre que en altres zones no.”
Seguidament el Sr. Comas pregunta per què no se’ls fa arribar la cinta tal com es va dir.
El Sr. Alcalde diu que ha estat un error, però que ells tampoc ho varen demanar i que els
últims plens per qüestions tècniques tampoc s’havien pogut gravar.
El Sr. Postigo demana que es facin les següents esmenes:
punt 3.1 de l’acta . en el paràgraf segon, on diu “ més que per afinitat amb la Federació de
Municipis, per “ més que per afinitat amb un determinat partit polític”.

Punt 6è al darrer paràgraf. On diu “és una refosa de les proposades pel diferents partits
que formen l’agrupació d’ELL, ha de dir “ és una refosa de les proposades pels diferents
partits que donen suport a l’agrupació d’ELL”.
Precs i preguntes
Quan es parla de Creu Roja, el Sr. Comas parlava del centenari, mentre que ell feia
referència als 60 anys.
L’acta és aprovada amb les esmenes anteriors.
ACTA DEL DIA 30 DE DESEMBRE :
El Sr.Comas pren la paraula i diu que no vol fer una esmena concreta, sinó que el que
demana és que s’intenti que les actes recullin l’esperit de la intervenció. Diu que s’ha
apreciat una errada de numeració de pàgines i creu que seria bo que vinguessin numerades,
que pensa faria més fluïda les seves intervencions.
La Secretària manifesta que no hi ha cap inconvenient a numerar-les.
El Sr. Soler demana que a l’apartat 2n. de l’acta el tercer full, al paràgraf on hi consta la
seva intervenció s’hi afegeixi el següent. “També diu que a l’expedient hi mancaven els
estudis econòmics que els han hagut de fer a corre-cuita”.
L’acta és aprovada amb l’esmena anterior.
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2n.- CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE
COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTADES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR.2.1 DONAR COMPTE DE L’ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE LOCALRET I
TELEFÓNICA.
El Sr. Alcalde pren la paraula i exposa que vol ressaltar l’adhesió del conveni Localret
amb telefònia pel que fa a la telefonia mòbil, explica que Localret està en contacte amb els
majors operadors de telefònica, ja l’Ajuntament ja es va adherir a un conveni amb Localret
que ha permès obtenir uns 36 per cent de descompte, en la factura del telèfon. Fa
referència al tema de les antenes i diu que s’ha d’intentar trobar un equilibri per vetllar
per la salut dels habitants, però també que hi hagi la necessària cobertura per donar servei,
i per això es va suspendre l’atorgament de llicències per a noves instal·lacions.
2.2 DECRETS D’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde dóna coneixement de 42 decrets aprovats des de l’ última sessió que són :
del núm. 665 al 673 de l’any 1999 i del número 1 al 34 de l’any 2000.
2.3 ALTRES.
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que s’han rebut dos regals més per Nadal, 6
ampolles de xampany de l’empresa que gestiona la depuradora del Ridaura, que iran per
actes protocol·laris i un llibre que ha regalat Gas Natural que incrementarà el fons de la
Biblioteca.
Afegeix que també vol donar compte de dues reunions que hi ha hagut a la Mancomunitat
de la Conca del Ridaura i al Consorci, però que no ha pogut portar l’ordre del dia i que per
tant, ho farà en el proper Ple.
També diu que va haver-hi la reunió amb els veïns afectats per la variant i que ara n’hi ha
prevista una altra amb els veïns de la urbanització Llagostera Residencial.
També exposa que va tenir una reunió a Carreteres amb el director del projecte i gent de la
Direcció General i els va demanar temps per poder tenir un canvi d’impressions amb els
veïns i els responsables de Carreteres van estar-hi d’acord ,i es van comprometre que no
sortiria a informació pública fins que l’Ajuntament no hagués fet les reunions. Afegeix que
varen aprofitar per reivindicar el que s’exposava en el contingut de la moció aprovada en
el Ple anterior i els responsables de Carreteres varen manifestar que s’estudiarien la
proposta.
Seguidament explica que a la mateixa reunió se’ls va informar que possiblement el febrer
ja estigui redactat el projecte d’enllaç de la cruïlla de Sant Llorenç i ells es varen oferir
per veure si es podien agilitar el tràmits amb els propietaris afectats i així seria més ràpid
el tràmit.
Segueix dient que de la rotonda de Caldes i de la plaça del Carril, Carreteres també
assumirà les despeses.
El Sr. Esteve Barceló dóna compte de la del Consorci del Carrilet i diu que les obres a
Llagostera segueixen a bon ritme, però que a Quart i Llambilles hi ha problemes amb els
terrenys, i per tant, els responsables del projecte no varen voler garantir que s’acabarien a
l’estiu.
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3r.- PROPOSTES REFERENTS A LA REGIDORIA DE SANITAT:
3.1 ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS.
El Sr. Alcalde llegeix la moció i diu que cal afegir-hi un quart punt que seria de deixar
sense efectes l’aprovació de l’ordenança que s’havia aprovat anteriorment per part de
l’anterior equip de govern, i que no es va arribar a aprovar definitivament , perquè es va
tenir coneixement que sortirien noves lleis i es va creure oportú esperar aquesta nova
redacció. Afegeix que ara s’obre un període d’al·legacions.
El Sr. Comas diu que volen fer unes esmenes que no varen ésser a temps a la Comissió
Informativa, per manca de temps en tenir els expedients, tal com ve essent habitual.
El Sr. Ayach diu que els sembla positiu que l’Ajuntament vulgui regular mitjançant
ordenança les relacions entre animals i persones, sempre i quan quedin clars els drets i els
deures de totes les parts. Seguidament fa les següents preguntes:
Art. 7 de l’ordenança fiscal. Demana si se sap la quantitat que es cobrarà.
El Sr. Postigo respon que no, però que ha de cobrir el cost.
Art. 11. L’Ajuntament procedirà a recollir-lo previ abonament de la taxa.
El Sr. Postigo respon que si es coneix, el propietari les haurà d’abonar.
Art. 19. parla d’una canera i demana si l’Ajuntament té una canera.
El Sr. Ramis diu que s’està acabant d’arreglar un lloc petit, per tal de poder-los guardar,
en espera que vingui el servei de recollida de gossos.
El Sr. Postigo diu que vol explicar que fins ara els gossos es guardaven al magatzem de la
brigada i que hi ha intenció de contactar amb la protectora de Tossa de Mar, ja que el
servei que dóna la protectora de Figueres no els satisfà, i es vol estudiar si el servei es
podria millorar.
El Sr. Ayach demana quin tractament han de tenir els gossos de les zones rurals.
El Sr. Ramis respon que ha de tenir el mateix que qualsevol altra gos i que el propietari ha
de vetllar perquè no produeixi molèsties.
El Sr. Postigo diu que en l’aplicació d’aquesta ordenança s’ha de fer ús del sentit comú.
Art. 25, vol fer incidència als coloms , diu que a l’ordenança s’assimila el colom a un
animal domèstic, que pensa que això no és així, ja que l’Ajuntament ha de fer campanyes
per erradicar aquests animals, pensa que s’hauria de contemplar la prohibició.
El Sr. Postigo diu que si les normes permeten tenir coloms amb gàbies, es poden tenir, que
l’esperit de l’ordenança és evitar que hi hagi animals al carrer descontrolats.
El Sr. Ramis explica que quan es detecta que hi ha coloms descontrolats es capturen.
El Sr. Ayach demana què vol dir l’article 32.-, que diu eliminar establiments en el nucli
urbà. El Sr. Postigo diu que s’aplicarà el que diuen les Normes subsidiàries.
Art. 40- Demana qui controlarà que es compleixi la normativa i diu si tothom pot sancionar
tothom.
L’Alcalde diu que sancionar pot fer-ho l’Alcalde i altres organismes, i que el procediment
es pot iniciar a instància de part o d’ofici.
El Sr. Ramirez diu que vol fer una sèrie de suggeriments per millorar el text de les
ordenances.
Debatudes les esmenes proposades pel Sr. Ramirez, s’incorporen al text de l’ordenança,
que s’aprova.
El Sr. Ramírez diu que hi ha una incoherència, ja que el text de l’ordenança contempla en
dos apartats com a sancionable el fet de no tenir l’animal identificat, en un apartat com a
lleu i en un altra com a greu.
S’acorda que es revisarà i es qualificarà la falta, d’acord amb el que preveu la llei.
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El Sr. Comas diu que en espera del que s’ha parlat de les taxes i del resultat de la redacció
proposada, el seu vot serà l’abstenció.
Sotmesa la proposta a votació, s’obté el següent resultat:
A favor
: 7 ELL
Abstencions : 6 CiU
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals en el
terme municipal de Llagostera.
Segon.- Exposar-la al públic pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Tercer.- En el cas de no presentar-se al·legacions, es considerarà aprovada definitivament
i es publicarà íntegrament.
Quart.- Deixar sense efecte l’acord del Ple de data 19 de maig de 1999 d’aprovació inicial
de l’esmentada ordenança, atès que se n’ha modificat el contingut.
4t.- MOCIONS:
4.1 MOCIÓ D’ELL SOBRE LA QUALITAT DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES AL
NOSTRE TERME MUNICIPAL.
Es llegeix la següent Moció:
“En J.Lluís Postigo García, major d’edat, veí del carrer Nou nº 37, actuant en nom i
representació del Grup Municipal de l’Entesa per Llagostera, com millor en Dret
procedeix, presento davant el Ple d’aquesta Corporació, per a la seva aprovació, la següent:
MOCIÓ SOBRE LA QUALITAT DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES DEL NOSTRE
MUNICIPI.
Atès que l’aigua és un bé natural de primera necessitat.
Atès que un cop l’aigua subterrània perd la seva potabilitat, han de passar llargs períodes
de temps perquè la recuperi.
Atès que en l’apartat 1.6 de la Carta d’Aalborg, “Economia urbana cap a la sostenibilitat”,
s’indica com a primer punt de l’ordre de prioritats d’inversions la preservació dels béns
naturals existents i se citen en primer lloc les aigües subterrànies.
Atès que el control qualitatiu de les aigües subterrànies del nostre terme municipal es
realitza només en els pous de titularitat municipal i que perquè sigui efectiu aquest control
s’ha de realitzar de manera exhaustiva tant sobre pous públics com privats.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua que faciliti l’elaboració d’un estudi tècnic per fer
un diagnòstic de la qualitat de les aigües subterrànies del terme municipal de Llagostera i
per establir la xarxa bàsica de controlar l’evolució temporal d’aquesta qualitat. La finalitat
de la xarxa de control és detectar possibles focus de contaminació i poder establir un pla
d’actuació sobre aquests.
No obstant això, el Ple acordarà.
Llagostera, 24 de gener del 2000.”
El Sr. Alcalde explica que no és que es tingui notícia que l’índex de nitrats sigui alarmant,
sinó que es tracta d’una mesura de prevenció, i actuar amb suficient antelació, i que en cas
que per part de l’Agencia catalana de l’aigua se’ls informi que ja es fan, demanaran els
resultats i saber amb quina periodicitat es fan. Diu que pels serveis sanitaris del poble ja es
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fan les anàlisis de les fonts públiques i de l’aigua de consum, que hi ha un control
exhaustiu i que s’han senyalitzat diverses fonts.
El Sr. Ayach demana què volen dir amb establir una pla d’actuació, sense que es digui en
què consisteix. I també què significa l’ expressió xarxa bàsica de control.
El Sr. Postigo diu que a la vista dels resultats si es detectés que hi ha un nivell de nitrats
superior a l’aconsellable, no es posaran sancions, però si que s’intentarà aplicar
l’ordenança sobre purins ja que pensa que és la seva obligació. Pel que fa la xarxa bàsica
de control, es tracta d’establir els punts de control on es faria periòdicament l’estudi.
El Sr. Postigo diu que caldria afegir un altra punt a la proposta que digués “habilitar la
Comissió de Govern perquè realitzi les gestions necessàries per desenvolupar aquesta
moció.”
Sotmesa la moció a votació, amb la modificació proposada pel Sr. Alcalde, és aprovada
amb el següent resultat:
A favor
Abstencions

7
6

ELL
CiU

4.2 MOCIÓ D’ELL SOBRE LA
COMUNICACIÓ MUNICIPALS.-

INDEPENDÈNCIA

DELS

MITJANS

DE

Es llegeix la següent Moció:
“En J.Lluís Postigo García, major d’edat, veí del carrer Nou, 37, actuant en nom i
representació del Grup Municipal de l’Entesa per Llagostera, com millor en Dret
procedeixi, presento davant el Ple d’aquesta Corporació, per a la seva aprovació, la
següent:
MOCIÓ SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
MUNICIPALS.
El Parlament de Catalunya va celebrar un ple amb l’objectiu de debatre una nova
organització dels mitjans de comunicació audiovisuals. Entre aquests mitjans, s’hi troben
també les ràdios i les televisions municipals, que en l’actualitat són gestionades, en la
majoria de casos per l’alcalde o pel govern local, sense el control de cap organisme que
garanteixi el pluralisme, la independència informativa o la qualitat de les emissions.
Igualment, molts Ajuntaments difonen publicacions de premsa escrita, en forma de diaris o
de butlletins d’informació municipals, en les mateixes condicions.
Els mitjans de comunicació públics són un instrument que ha de reflectir la llibertat
d’expressió de tots els ciutadans i una democràcia és més forta amb uns mitjans de
comunicació lliures, exigència que és essencial en la premsa, la ràdio i la televisió
municipal que se sufraga amb els impostos dels ciutadans i ciutadanes de totes les
ideologies, conviccions o creences.
El nostre Ajuntament no és una excepció, i en tant que titular de mitjans de comunicació
municipals, ha d’obrir un debat amb les entitats, per tal de consensuar uns criteris comuns
sobre la forma de superar els partidismes i democratitzar l’organització de l’emissora i les
publicacions municipals i garantir-ne un funcionament plural, inspirat en el document
“Crida per la independència dels mitjans de comunicació municipals”, per adaptar i
concretar a la realitat del nostre municipi les propostes en ell integrades:
És per això que el Grup Municipal de l’Entesa per Llagostera (E.LL.) proposa al Ple els
següents
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ACORDS:
1.- Iniciar un diàleg que abasti el conjunt de les parts polítiques, el moviment associatiu i
els diferents professionals del món de la comunicació, que contribueixi a determinar el
model local i aprofundeixi en les possibilitats de participació de tots aquests sectors.
2.- Crear un nou marc comunicatiu en l’àmbit municipal, el Consell de Comunicació
Municipal, que garanteixi uns continguts plurals i de qualitat a partir de les realitats i
necessitats immediates.
3.- Comunicar els presents acords al govern de la Generalitat i als membres del manifest
per la Independència dels mitjans de comunicació municipal.
Llagostera, 24 de gener del 2000.”
El Sr. Postigo explica que es presenta arrel de l’escrit que ha arribat signat per tot un
conjunt de professionals de la comunicació. Afegeix que es presenta com una declaració
d’intencions i que no es dubta de la independència del mitjà de comunicació local,
l’emissora, però que no n’hi ha prou que sigui transparent sinó que ho ha de semblar.
El Sr. Comas diu que el seu vot serà favorable i espera que se segueixin les directrius
marcades per la crida , ja que els objectius tenen una finalitat molt bona.
S’aprova per unanimitat.
5è.- PROPOSTES URGENTS.El Sr. Comas diu que vol sotmetre a votació una proposta relativa a un abocador
incontrolat que és utilitzat per l’Ajuntament. Seguidament llegeix la moció:
“PROPOSTA URGENT.- Que presenta al Ple de l’Ajuntament el Grup Municipal de
Convergència i Unió.
Atès que s’ha constatat que al nostre terme municipal hi ha un abocador il·legal de residus
vegetals.
Atès que s’ha pogut verificar que aquest és utilitzat permanent per la Brigada Municipal.
Donat el cas que des de fa uns quants mesos hi ha una deixalleria Municipal.
Atès que s’estan fent i es volen continuar fent campanyes mediambentals de
conscienciació per la recollida selectiva.
Atès que al nostre entendre l’Ajuntament ha de donar exemple si vol que aquestes
campanyes de conscienciació i sensibilització mediambiental tinguin l’efecte desitjat.
Atès el perill que pot representar, tant pel propi medi natural com pels veïns més propers,
la presència d’un abocador d’aquestes característiques.
DEMANEM:
1. Que es clausuri de manera immediata aquest abocador incontrolat.
2. Que es restitueixi i netegi l’entorn físic de l’abocador il·legal.
3. Que s’utilitzi la deixalleria municipal o un altre abocador degudament autoritzat.
4. Que es depurin les responsabilitats polítiques pertinents.
Josep Comas Boadas. 40.312.404. - Ramon Soler Salvadó. 40.328.014”.
Diu que el punt que fa referència a les responsabilitats polítiques va dirigit al fet que
pensa que no es poden fer campanyes de sensibilització si l’Ajuntament no dóna exemple i
tampoc no es podran reivindicar mesures d’impacte ambiental en les obres que es faran.
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El Sr. Alcalde diu que primer caldria aprovar la urgència, i que ell creu que no s’ha
argumentat la urgència, ja que des del dia que va sortir al diari fins ara hi ha hagut temps
de sobres per fer-ho entrar per la via ordinària, tot i que això no treu que se’n pugui parlar.
El Sr. Comas diu que si no es va presentar abans, és perquè es pensava que l’Ajuntament
corregiria, però avui ha comprovat que no ha estat així.
La urgència no és aprovada.
Seguidament El Sr. Postigo diu que en relació al tema tenia preparades una sèrie de
recriminacions, ja que pensa que se n’haurien de donar vergonya de treure una notícia com
aquesta en un mitjà de comunicació, tenint en compte que CiU va crear l’abocador i l’ha
utilitzat setze anys o més, i que ara, aprofitant-se que el propi equip de govern ha
manifestat la seva indignació, tant a ells com a gent de la brigada, abans que hi hagi hagut
temps de posar-hi remei, el grup de CiU se n’aprofiti i ho denunciï a través de la premsa.
Afegeix que quan ells en van tenir coneixement s’hi abocava de tot, mentre que ara només
s’hi tira matèria vegetal. Diu que s’està esperant de fer l’ampliació de la deixalleria perquè
la brigada pugui portar-hi el rebuig. Afegeix que quan varen agafar la responsabilitat de
govern hi havia molts altres abocadors i que ara s’han clausurat, en total sis, i que no eren
precisament de matèria vegetal. El que es tira ara és matèria vegetal i que hi ha intenció de
tapar-ho amb terra. Els recrimina la forma en què s’ha portat i diu que tenen altres mitjans,
com són les Comissions Informatives o un escrit de queixa, entre altres. Afegeix que troba
poc elegant la manera d’actuar de CiU, i que ells quan estaven a l’oposició tenien una altra
manera de fer, ja que es varen assabentar de temes més polèmics i que van advertir
l’equip de govern que rectifiquessin abans d’anar a la premsa o als organismes oportuns. I
això no només per part del seu grup, sinó també dels altres que estaven a l’oposició. Diu
al Sr. Comas que ell és conseller comarcal responsable de medi ambient i que si la seva
manera d’actuar és a través de denúncies a Medi Ambient i escrits a la premsa, pensa que
el Consell Comarcal es quedarà sol, ja que no creu que els pobles estiguin massa contents.
El Sr. Comas diu que pensa que no val la pena parlar de l’elegància política, ja que
coneixent la forma de fer del Sr. Postigo durant quatre anys pensa que no té cap mena de
raó. Diu que a ell no li constava que l’equip de govern tingués coneixement i mai se’ls
havia dit res a cap Comissió informativa. Diu que el fet de denunciar el que no es fa bé, és
una feina de l’oposició, que la fan i seguiran fent-la i no pensa que s’hagin de sentir
avergonyits d’això. Diu que el Sr. Postigo ha parlat dels 16 anys de govern de CiU, cosa
que fa sempre, però que ha oblidat que actualment hi ha una deixalleria, mentre que
l’anterior equip de govern no en disposava. Afegeix que el cost de portar aquest tipus de
residus a Santa Coloma, és mínim i que ara era el moment de demostrar que es volia fer
amb els residus el que es predica. Diu que no han fet cap denúncia a Medi Ambient.
El Sr. Noguera diu que s’han netejat sis abocadors que feia vint anys que hi eren, a més
que s’ha fet bé, ja que no s’ha enterrat, cosa que feia el Consell Comarcal i que troba
patètica, sinó que s’ha tret. Diu que el més normal en aquest cas hauria estat anar a
l’abocador i parlar-ne, ara bé si el Sr. Comas vol fer aquesta política, allà ell. Demana al
Sr. Comas si coneix com està actualment el poble en aquest tema i pensa que si en sis
mesos s’han netejat sis abocadors no està malament, més tenint en compte que s’està amb
uns pressupostos lligats. Diu que està d’acord en què s’ha de fomentar la deixalleria, però
mirant sempre pels interessos de l’Ajuntament.
El Sr. Postigo diu que els Sr. Comas, segurament per manca d’experiència de govern, no
sap que costa molt rectificar la dinàmica de fer les coses que porta l’Ajuntament, ja que per
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portar la brossa s’han de lligar caps i segurament s’haurà de fer un concurs, no només la
de l’Ajuntament, sinó la de les urbanitzacions, diu que s’han d’establir prioritats i que no
es pot fer tot de cop.
El Sr. Comas diu que el Sr. Noguera fa referència que s’han netejat sis abocadors , però no
diu els que varen netejar l’anterior equip i que per altra banda la feina de l’equip de govern
és netejar els abocadors incontrolats i no omplir-los. Està d’acord en l’expressió del Sr.
Noguera que colgar el que hi ha en els abocadors és patètic i espera que ara ells no facin el
mateix. Espera que els pressupostos de l’any vinent contemplin partida per a aquest tema.
Diu que portar 20 m3 de brossa a Santa Coloma val 12 mil pessetes. Corregeix al Sr.
Postigo quan li diu que ell no té experiència de govern, ja que té la mateixa que ell, si bé en
àmbits diferents.
El Sr. Noguera diu que enterrar un grapat de gespa i branques seques no contamina. Pensa
que estan equivocats en el sistema que fan per tractar els residus vegetals, i s’hauria de fer
una bona política en aquest tema i no es fa. Pel que fa a l’abocador que es va denunciar,
diu que s’hi havia tirat molta cosa, incloses les deixalles d’una festa i ara que només hi ha
matèria vegetal, és quan es denúncia. Considera que la planta de compostatge de Santa
Coloma no està ben feta, ja que no és coherent gastar energia per fer un compost, ja que la
pròpia naturalesa ho podria fer.
El Sr. Comas diu que troba interessant que el regidor de Medi Ambient no vegi necessària
una planta de compostatge.
El Sr. Postigo diu que la brigada no pot portar els residus que fa a la deixalleria, ja que
quedaria col·lapsada, ja que quan es va construir no es va preveure. Afegeix que es va
aprovar una ordenança de runes que s’incompleix de manera sistemàtica i que fa tres
mesos que s’està pendent d’una reunió amb el delegat de Medi Ambient per parlar del
tema.
El Sr. Comas diu que ells han convocat una reunió amb els paletes del poble pel tema, per
tal de poder trobar una solució.
El Sr. Comas pren de nou la paraula i diu que li consta que hi ha molts municipis que estan
adherits a l’agenda 21, i que alguns dels temes que es tracten a l’agenda 21 és per tal de
promoure una auditoria ambiental. Pensa que a Llagostera s’hauria de fer per tal de tractar
aquests temes i així no caldria fer-ho en el Ple.
El Sr. Postigo explica que ell mateix i el Sr. Jordi Noguera varen anar a la Diputació, per
tal que els informessin sobre el tràmits a seguir per rebre les subvencions possibles, però
que el tema de l’auditoria s’ha d’estudiar, ja que pensen que és un cost molt elevat, per
obtenir com a fruit un document, tot i que no descarten res, però de moment pensen que és
millor fer actuacions directes.
6è.- PRECS I PREGUNTES.6.1 REFERENTS AL CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
No se’n produeixen.
6.2 REFERENTS A ALTRES QÜESTIONS.
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El Sr. Ayach demana sobre la memòria de l’expedient referent a la neteja de camins
forestals especialment transitats i diu que a l’expedient no hi consta cap pla d’actuació i
demana si es pensa fer. Diu que només hi consta un pressupost i si se n’han demanat més.
També pregunta per la partida de despeses generals que consta en el projecte i sol·licita
que se li doni resposta en el proper Ple.
El Sr. Noguera diu que s’ha d’acabar d’estudiar, que es va parlar amb el Sr. Güell per tal
que fes un pla de prioritats. Diu que l’expedient s’ha fet per demanar una subvenció. I pel
que fa a la partida de despeses generals, és un pressupost redactat per l’arquitecte
municipal i li suggereix que faci directament la pregunta al tècnic. Pel que fa als
pressupostos, se n’han demanat dos. Quant als quilòmetres, és orientatiu.
El Sr. Ayach pren de nou la paraula i diu que li han arribat queixes que el camió de les
escombraries malmet el camí que va del Mas Boix a la masia Sureda, i recorda el que va
dir l’Alcalde que aquest projecte portaria avantatges als pagesos
Seguidament diu que en un ple anterior el Sr. Noguera es va comprometre a trobar una
persona que cobraria mil pessetes menys per hora per portar la pala, i demana si s’ha
trobat.
El Sr. Noguera pregunta si la queixa és de la masia Sureda o d’algú mes. Considera que el
camí no està tan malament. Pel que fa a si ha trobat algú que faci la feina de la pala més
econòmica, diu que no ha trobat ningú i que si el Sr. Ayach en sap algun que li digui.
El Sr. Ayach diu que va demanar per escrit els plànols de la variant i tot i que se li varen
donar els plànols, no se’ls va contestar per escrit i diu que si l’equip de govern vol que es
facin les peticions per escrit a ells els agrada rebre la resposta de la mateixa manera.
El Sr. Postigo diu que se li va contestar en una reunió, que es donaria després de la reunió
amb els veïns i, tot i que ja hi ha prou feina, si el que volen és que se’ls respongui per
escrit no hi cap problema.
El Sr. Soler pren la paraula i fa un prec en el sentit que, atès que és previst seguir posant
bandes sonores al carrers, demana que es pintin de groc i que les properes ja es comprin
d’aquest color i que se situïn a distància suficient per mitigar el màxim el soroll.
La Sra. Pla respon que no es poden pintar les bandes i que les properes es compraran de
cautxú, que són més visibles.
El Sr. Comas pren la paraula i pregunta sobre l’escrit que ha rebut pel qual es notifica que
al carrer Migdia es farà estacionament quinzenal, diu que troba encertada la mesura però
pensa que s’hauria de fer extensiu a altres indrets, especialment la Mata on hi ha molta
dificultat de pas.
La Sra.Pla respon que és previst anar-ho fent de mica en mica.
El Sr. Comas fa referència a un acord de la Comissió de Govern del dia 28-12-1999 en
relació a un expedient d’infracció urbanística al carrer Olivareta nº 30 i pregunta si la
postura que es desprèn de l’acord és la que adoptarà l’equip de govern o farà alguna cosa
més.
El Sr. Postigo respon que en relació al tema de la disciplina urbanística, que és un tema en
el qual no s’ha fet res durant vint anys, la seva postura serà de fer-ne, tot i que saben que
és impopular. Però no creu que sigui bo començar amb un tema de poca envergadura.
El Sr. Comas vol aclarir l’afirmació que es va fer a l’últim Ple, que l’anterior equip de
govern havia desaprofitat una subvenció i havia deixat perdre un milió i mig de pessetes.
Diu que això no és així, sinó que el que va passar és que es va aconseguir fer la deixalleria
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per menys diners, pensa que l’afirmació que es va fer desinformava. Conclou dient que no
pensa que es fessin les coses malament sinó al contrari, ja que es va cobrar el 50% que
corresponia i que en tot cas el que es podria dir és que es podia fer una deixalleria de 15
milions de pessetes.
El Sr. Postigo respon que al seu entendre no es va fer bé i que ara ells intentaran recuperar
el valor de la subvenció que no es va utilitzar.
El Sr. Comas pren la paraula i pregunta sobre les obres que s’estan fent en el cementiri
municipal i per què no es recuperen les teules velles i a canvi se’n posen de noves, i qui ha
donat l’ordre, quan quedaria molt millor amb teules velles, i que per altra banda les teules
velles tenen un valor considerable i que li consta que un particular se n’ha emportat i
pregunta si la regidora sap el destí de les teules. Demana per què se segueix aquest criteri i
no s’aprofiten les teules velles per posar-les on es veuen, la qual cosa donaria una millor
imatge al cementiri.
La Sra. Pla respon que es varen treure les teules que estaven trencades, que eren la majoria,
mentre es feia es va ensorrar la solera, per la qual cosa s’ha hagut de refer, i que la
intenció inicial era només netejar el teulat. Afegeix que desconeix que cap particular hagi
anat a buscar teules.
El Sr. Postigo demana al Sr. Comas que no digui les coses com si ells tinguessin algun
interès a donar les teules a un particular, però que de tota manera ja averiguaran el que ha
passat.
El Sr. Comas diu que ell ha preguntat a gent de la brigada si tenien constància que un
particular s’hagués emportat teules, i li han respost que sí, que tenia permís de la regidora.
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que en data 1.12.99 va fer un escrit al grup de CiU,
perquè havien col·locat una pancarta en un senyal informatiu de l’Ajuntament i va passar
un camió i la va tirar a terra. Ell no vol entrar en polèmica, però va pensar que una solució
era que es fes càrrec de la despesa un 50 per cent el camió i un 50 per cent CiU.
El Sr. Comas diu que ell va enviar-ho al partit de Girona, i que hi havia un informe de la
Policia dient que la pancarta estava ben col·locada.
El Sr. Postigo diu que la pancarta es va penjar sense permís i que creu que seria ètic que
es pagués.
El Sr. Comas recrimina al Sr. Postigo el fet que durant les últimes eleccions la brigada
despengés la propaganda d’un determinat grup polític.
El Sr. Postigo li respon que troba estrany que sigui el Sr. Comas, que és del partit que va
penjar les pancartes, que ara es queixi i que potser seria el seu partit el que se n’hauria de
fer càrrec.
I no havent-hi més assumptes per tractar, a les onze hores i vint minuts s’aixeca la sessió
de la qual s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi las Secretària, que
ho certifico.
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ACTA Nº 2/2000 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 15 DE FEBRER DEL 2000.-

A la vila de Llagostera a les vuit del vespre del dia quinze de febrer del dos mil, es reuneix
el Ple de la Corporació sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Lluís Postigo García i amb
l’assistència dels Regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve
Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Montserrat Vila Gutarra, Manel Ramírez Malagón,
Marta Julià Mestres, Ramon Soler Salvador i Salvador Devant Ribera. Excusen la seva
assistència els Regidors Srs. Miquel Ramis Coris, Josep Comas Boadas i Josep Ayach
Costa. Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
El President declara oberta la sessió i es passa a tractar el primer punt de l’ordre del dia,
que consisteix en el sorteig dels membres que han de constituir les Meses Electorals a les
eleccions convocades per al proper dia 12 de març.
Fet el sorteig, dóna el següent resultat:

SECCIÓ PRIMERA MESA A
President
1r.suplent
2n.suplent

Pedro Aguilera Rodríguez
Isabel Alejandre Castro
Elena-Montserrat Avellaneda Noguera

Vocal 1
1r. suplent
2n.suplent

Joan Bahí Roqué
Lluc Bassets Pla
Marc Bayé Saltó

Vocal 2
1r. suplent
2n.suplent

Clara Bermúdez Sánchez
Ester Blanco Fernández
Ricard Bordàs Pons

SECCIÓ PRIMERA MESA B
President
1r.suplent
2n.suplent

Marcelina Martín Vicente
Carlos Mateu Casellas
Mª Carmen Melero Sánchez

Vocal 1
1r. suplent
2n.suplent

Antoni Millán Pérez
José-Antonio Molero Montalvo
Carmen Monfà Aixala

Vocal 2
1r. suplent
2n.suplent

Gloria Montiel Morera
Antonia Moreno Fernández
Cristina Morgado Lozano
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SECCIÓ SEGONA MESA A
President
1r.suplent
2n.suplent

Fidel Gil de Diego
Carles Grau Brugada
Josep-Xavier Grifoll de la Esperanza

Vocal 1
1r.suplent
2n.suplent

Lourdes Gurnés Selis
Antonio Hernández Martínez
Rosario Juárez Sánchez

Vocal 2
1r.suplent
2n.suplent

Joan Llenas Oliveras
Mª Isabel Llobet Guevara
Rafael López Moya

SECCIÓ SEGONA MESA B
President
1r.suplent
2n.suplent

Estel Martí Esteve
Alfons Martín Reig
Montserrat Masdevall Roca

Vocal 1
1r.suplent
2n. suplent

Isabel Mayol Maurici
Chantal Mensa Izard
Jordi Mestres Gispert

Vocal 2
1r.suplent
2n.suplent

Antonio Miquel Ciurana
Pilar Miquela Portés
Ingrid del Monte Martínez

SECCIÓ TERCERA MESA A
President
1r.suplent
2n.suplent

Vicenç Atienza Matutano
Rafael Balaguer Rosa
Adela Blasi Planas

Vocal 1
1r.suplent
2n suplent

Jordi Boadella Rodeja
Montserrat Bufí Artau
Juan Calderón Martín

Vocal 2
1r.suplent
2n.suplent

Margarita Canalda Ferrándiz
Montserrat Cañigueral Barnés
Margarita Carreras Nadal

SECCIÓ TERCERA MESA B
President
1r.suplent
2n.suplent

Margarida Mir Miquel
David Monge García
Margarita Montiel Cortés

Vocal 1
1r.suplent

Sílvia Moreno Fernández
Juana-Antonia Naranjo Cortés
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2n.suplent

Susana Oliver Gavilán

Vocal 2
1r.suplent
2n.suplent

Marcos Ortega Cairol
Juan Pagès Masó
Montserrat Pararols Salip

SECCIÓ QUARTA MESA ÚNICA
President
1r.suplent
2n.suplent

Marta Blasco Martínez
Jenifer Burgués Ribó
Pilar Casadevall Gubau

Vocal 1
1r.suplent
2n.suplent

Josep Castelló Estañol
Angela Chacón Galea
Salvador Clotas Maurici

Vocal 2
1r.suplent
2n.suplent

Roser Collell Lloveras
Carlos Cortés Gómez
Mª Mercedes Crusats Rocabert

2n.- PRECS I PREGUNTES
2.1 REFERENTS AL CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
No se’n produeixen.
2.2 REFERENTS A ALTRES QÜESTIONS.
No se’n produeixen.
I no havent-hi més assumptes per tractar, a les vuit hores i quaranta minuts del vespre
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi
la Secretària, que ho certifico.
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ACTA Nº 3/2000 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 8 DE MARÇ DEL 2000.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vuit de març de l’any dos mil, es
reuneix el Ple de la Corporació sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Lluís Postigo García i
amb l’assistència dels Regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve
Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Miquel Ramis Coris, Montserrat Vila Gutarra,
Josep Comas Boadas, Manel Ramírez Malagón, Marta Julià Mestres, Josep Ayach Costa,
Ramon Soler Salvadó i Salvador Devant Ribera. Actua de Secretària la Sra. Dolors
Torrents Barnadas.
El President declara oberta la sessió.
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 26-1-2000 i 15-22000.
Acta del dia 26-1-2000:
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a fer a l’acta del dia 26 de gener i per part
dels regidors es demanen les següents rectificacions:
El Sr. Comas pren la paraula i demana que es rectifiqui en el segon paràgraf de la pàgina
5, on consta la seva intervenció, la qual hauria de quedar redactada de la següent forma :
“El Sr. Comas diu que volen fer unes esmenes que no varen ésser a temps a la Comissió
informativa, per manca de temps en tenir els expedients, tal com ve essent habitual.”
El Sr. Ayach demana que a la pàgina 11 en el segon paràgraf, on consta la seva
intervenció, es rectifiqui Mas Blanch per Mas Boix i també que se substitueixi a la tercera
línia la paraula “ masia” per “ projecte.”
El Sr. Postigo demana que a la pàgina 4 al primer paràgraf línia segons, se substitueixi la
paraula “Telefònica” per la de “telefonia” i que a la pàgina 8, paràgraf 4 , la final de la
seva intervenció on diu “sinó que ho sembli”, ha de dir “sinó que ho ha de semblar”
S’accepten les esmenes proposades i l’acta és aprovada per unanimitat.
Acta del dia 15-2-2000:
És aprovada per unanimitat sense cap esmena.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS
DE COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTADES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR.2.1 DECRETS D’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’ últim Ple,
dóna rellevància a 10 multes per sancions de trànsit i diu que vol aprofitar que hi ha
aforament de públic per ressaltar que Entesa per Llagostera s’ha proposat posar ordre en el
trànsit, tot i que són conscients que costarà canviar els hàbits, però pensen que s’ha de
començar a fer.
Fa referència especial als següents Decrets: nomenament del jurat de la beca Esteve Fa;
canvi de competències delegades a la Comissió de Govern i el canvi d’hora de les sessions;
aprovació liquidació del pressupost de l’exercici de 1999 en el qual s’ha intentat ajustar-se
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al màxim als terminis legals establerts, dóna les xifres de la liquidació i diu que a la vista
dels números s’ha de concloure que l’Ajuntament està en una bona situació econòmica
gràcies a la bonança econòmica i la bona gestió dels darrers equips de govern.
2.2 CONTRACTACIONS DE PERSONAL.
Es dóna compte de la renovació del contracte a l’aparellador .
2.3 ALTRES.
El Sr. Alcalde explica que la Comissió de Govern va acordar donar el nom de Passatge del
Rec Madral al que cobreix el rec Madral, al parc de la Torre.
Dóna compte del següents temes: la petició d’una subvenció al Consell Comarcal per a
l’enjardinament de la zona verda de la Baixada de la Costa; de la subvenció atorgada a
l’APA del CEIP Lacustària i al Col·legi Ntra. Sra. del Carme pel servei de logopèdia. I de
la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per arranjament d’instal·lacions
esportives.
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA:
3.1 APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’ANY 2000.
Elaborat el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2000, el qual comprèn el
de la pròpia Entitat i els dels Organismes Autònoms administratius,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el pressupost general per a l’exercici del 2000, i la plantilla de personal
que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, els quals queden
establerts de la següent forma:

PRESSUPOST MUNICIPAL 2000

INGRESSOS
Capítol I. Impostos directes
Capítol II. Impostos indirectes
Capítol III. Taxes i altres impostos
Capítol IV. Transferències corrents
Capítol V. Ingressos patrimonials
Capítol VI. Alienació d’inversions reals
Capítol VII. Transferències de capital
Capítol VIII Actius financers
Capítol IX. Passius financers
TOTAL INGRESSOS

224.629.000
22.000.000
162.506.251
122.005.027
460.000
3.000.000
15.465.000
0
62.526.919
612.592.197
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DESPESES
Capítol I. Despeses de personal
Capítol II. Despeses béns corrents i serveis
Capítol III. Despeses financeres
Capítol IV. Transferències corrents
Capítol VI. Inversions reals
Capítol VII. Transferències de capital
Capítol VIII. Actius financers
Capítol IX. Passius financers
TOTAL DESPESES

174.735.445
188.295.000
12.503.570
43.760.960
149.036.251
2.870.000
0
41.390.971
612.592.197
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PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

PRESSUPOST - EXERCICI 2000

INGRESSOS
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres impostos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

0,0,10.044.000,25.460.000,15.000,0,2.870.000,0,0,-

TOTAL INGRESSOS

38.389.000,-

Despeses de personal
Despeses béns corrents i serv.
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

20.244.500,11.401.450,4.000,3.869.050,2.870.000,0,0,0,-

TOTAL DESPESES

38.389.000,-

DESPESES
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX
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PATRONAT MUNICIPAL HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA

PRESSUPOST - EXERCICI 2000

INGRESSOS
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres impostos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

0
0
56.300.000
15.748.500
66.500
0
0
0
0

TOTAL INGRESSOS

72.115.000

Despeses de personal
Despeses béns corrents i serv.
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

56.300.000
15.725.000
90.000
0
0
0
0
0

TOTAL DESPESES

72.115.000

DESPESES
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX
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PRESSUPOST CONSOLIDAT - EXERCICI 2000

AJUNTAMENT

ESPORTS

HOSPITAL

CONSOLIDACIO

TOTAL
INGRESSOS
Capítol I Impostos directes
224.629.000
Capítol II Impostos indirectes
22.000.000
Capítol III Taxes i altres impostos 162.506.251
Capítol IV Transferències corrents 122.005.027
Capítol V Ingressos patrimonials
460.000
Capítol VI Alienació inversions
3.000.000
Capítol VII Transferències capital
15.465.000
Capítol VIIIActius financers
0
Capítol IX Passius financers
62.526.919

0
0
10.044.000
25.460.000
15.000
0
2.870.000
0
0

0
0
56.300.000
15.748.500
66.500
0
0
0
0

0
0
0
(24.400.000)
0
0
(2.870.000)
0
0

224.629.0
22.000.0
228.850.2
138.813.5
541.5
3.000.0
15.465.0

TOTAL INGRESSOS

612.592.197

38.389.000

72.115.000

27.270.000

695.826.1

Capítol I Despeses de personal
174.735.445
Capítol II Despeses béns corrents 188.295.000
Capítol III Despeses financeres
12.503.570
Capítol IV Transferències corrents 43.760.960
Capítol VI Inversions reals
149.036.251
Capítol VII Transferències capital
2.870.000
Capítol VIIIActius financers
0
Capítol IX Passius financers
41.390.971

20.244.500
11.401.450
4.000
3.869.050
2.870.000
0
0
0

56.300.000
15.725.000
90.000
0
0
0
0
0

0
0
0
(24.400.000)
0
(2.870.000)
0
0

251.279.9
215.421.4
12.597.5
23.230.0
151.906.2

TOTAL DESPESES

38.839.000

72.115.000

27.270.000

695.826.1

62.526.9

DESPESES

612.592.197

6

41.390.9

PLANTILLA 2000

A.- PERSONAL FUNCIONARI
Denominació

Nombre Vacants Grup .

I. AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL
1.1. Secretari
1.2.
1.3. Interventor

1

1

A

1

1

A

1
5

1
0

B
C

0

0

3.2.1. classe: POLICIA LOCAL
Caporal
Agent
Agent interí (4 mesos)

2
8
1

0
1
1

D
D
D

3.2.2. classe: Places de Comeses Especials
3.2.3. classe: PERSONAL D’OFICIS

0
2

0
0

E

II. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
2.1. Subescala tècnica
2.2. Subescala administrativa
III. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
3.1. Subescala tècnica
3.2. Subescala de serveis especials:
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B. -PERSONAL LABORAL
Denominació

Dedicació
Total / Parcial

I. D’ACTIVITAT CONTINUADA
Serveis generals
Cap de Secció
Administrativa
Auxiliar administratiu
Agutzil
Subaltern (reserva minusvàlid)
Policia
Auxiliar administratiu (reserva minusvàlid)
Brigada
Capatàs brigada municipal
Oficial 2ª de la brigada d’obres
Peó de la brigada d’obres
Jardiner
Tècnics
Arquitecte Tècnic (vacant)
Escoles
Conserge CEIP
Professor escola Belles Arts
Professor escola Artesania
Cultura
Arxivera
Auxiliar Biblioteca
Subaltern (vacant)
Dispensari
Auxiliar administrativa
Serveis Socials-Dispensari
Auxiliar administrativa
Llar d’infants
Directora
Professora
Educadores
Assistent infantil Llar d’Infants

1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1 (14h./setmana)
1
1
1
1
2
1

II. D’ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA
0
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PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

PLANTILLA 2000

total

dedicació
parcial

vacant

.D’activitat continuada
Administratiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monitor esportiu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conserge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netejadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
2
1
1

1

1

.D’activitat temporal o durada determinada
Socorristes piscina. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajudant bar piscina . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coordinador natació. . . . . . . . . . . . . . . . .
Monitors natació . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monitors campus. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajudant campus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monitor aeròbic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monitor multimèdia . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
1
1
3
2
1
1
1

(dos mesos i mig)
(dos mesos i mig)
(cinc setmanes)
(cinc setmanes)
(cinc setmanes)
(cinc setmanes)
(nou mesos)
(nou mesos)
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PATRONAT MUNICIPAL HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA
PLANTILLA 2000

total

dedicació
parcial

vacant

.D’activitat continuada
Cuineres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajudant de cuina . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliars de geriatria . . . . . . . . . . . . . .
Bogadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zeladora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Directora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar administrativa (a extingir) . . .
Fisioterapeuta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordenança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netejadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
1
11
1
1
1
1

1

1
1

1
2

2

D’activitat temporal o durada determinada
Netejadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar geriatria .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuinera 3 mesos (substitució vacances)
Aux. geriatria 5 mesos (substit. vacances)

2 (a extingir)
1 ( a extingir)
1
2

Segon.- Exposar-los la públic pel termini de 15 dies mitjançant anunci al B.O.P. a efectes
de reclamacions. Si no es presenten reclamacions es consideraran aprovats definitivament.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que creu que serà bo ordenar el debat i per tant,
estableix l’ordre a seguir , el qual serà
-Exposició de l’equip de govern.
-Presentació o alternativa al pressupost per part de CiU.
-Torn de rèpliques.
-Torn de contrarèpliques
Seguidament el Sr. Alcalde explica que per elaborar el pressupost s’ha tingut en compte
les desviacions detectades de l’exercici de 1999, les previsions per a l’any 2000, els nous
serveis i el resultat del darrer pressupost i que s’ha intentat ser moderat i prudent. Diu que
són conscients que s’estan perpetuant possibles ineficiències en el funcionament dels
serveis i que si es partís de zero possiblement es replantejarien moltes partides, per això en
el proper pressupost s’intentarà partir de zero, o sigui analitzar servei per servei, tot i que
saben la dificultat que això representa, pels recursos humans que hi ha i la seva capacitat.
Afegeix que al elaborar el pressupost s’han tingut en compte els compromisos que varen
assumir a les darreres eleccions i també el seu programa electoral. Seguidament fa
referència als punts de la memòria de l’Alcaldia .
A continuació dóna la paraula al Sr. Jaume Moll, regidor d’Hisenda.
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El Sr. Moll pren la paraula diu que ell exposarà en grans trets el pressupost propi de
l’Ajuntament i que el d’Esports i el Patronat de l’Hospital els prresentaran els seus
respectius presidents.
Seguidament explica un per un els apartats dels capítols del pressupost d’ingressos i el de
despeses i detalla també les inversions previstes, així com les previsions per al seu
finançament. Explica que la càrrega financera prevista és del 12,623% sobre els recursos
liquidats l’any 1998, i que si es tingués en compte la liquidació de l’any 1999, seria
inferior en un punt.
Tot seguit el Sr. Alcalde dóna la paraula als regidors de l’equip de govern, perquè exposin
amb més detall el pressupost pel que fa a la seva àrea.
La Sra. Montserrat Pla pren la paraula i exposa que la partida corresponent a la Policia
Local contempla un augment significatiu ja que compren una nova plaça d’agent, atès que
tal com ja ha dit l’Alcalde es vol posar ordre i per això fa falta personal i la seva intenció
és potenciar aquest servei per satisfer les necessitats. Afegeix que també cal tenir en
compte que s’ha de preveure que les baixes s’han de cobrir i ara actualment també hi ha un
agent de baixa. Diu que una de les altres actuacions en aquest tema és l’arranjament de
l’antic quarter de la guàrdia civil, per tal que s’hi pugui instal·lar la policia local.
Tot seguit fa referència a l’àrea d’obres i serveis públics i explica que s’ha reestructurat la
brigada per tal que sigui més eficient i que s’ha responsabilitzat a cada persona de
mantenir en condicions un sector determinat del poble i aconseguir així una millor imatge.
Diu que els pressupost contempla una nova plaça de jardiner, però que ja va ser contractat
per l’anterior equip de govern. A continuació exposa els criteris que s’han fet servir per
quantificar les corresponents partides i també explica les inversions previstes per l’àrea i
que contempla el pressupost i diu que la partida de la llum s’incrementa perquè es preveu
fer una inspecció a través d’una ECA.
Pel que fa a Serveis Socials, diu que és una àrea que sempre havien reivindicat que s’hi
destinessin més recursos, ja que l’equip de govern pensa que és una manera d’aconseguir
la igualtat i el benestar de les persones. Per això, tal com es pot veure s’ha passat d’una
partida d’una quatre milions fins a set, i això és degut principalment que els tallers que es
fan s’han ampliat i per això ha calgut dotar-los de més personal i també que ara els
Serveis Socials, tenen un local propi, la qual cosa era molt necessària, tant per als usuaris
del servei com per als treballadors.
Diu que en aquest apartat també s’inclou la Llar d’Avis i que si no s’ha augmentat la
partida és perquè es preveu obtenir subvencions per a l’exercici d’activitats.
Pel que fa al Patronat de la Residència Josep Baulida, explica que té un pressupost de 72
milions, davant dels 66 milions de l’any passat, i que això és degut a la millora del servei,
tal com ja deien en el seu programa i que el principal motiu de l’increment és que s’ha fet
una reorganització de personal, amb l’objectiu que la gent que està allà ingressada pugui
estar millor atesa, ja que si hi ha més personal aquest té temps de parlar amb el avis i així
es poden sentir més bé a la residència que, de fet, és casa seva. Afegeix que no obstant
això aquest any en principi no es preveu cap transferència per part de l’ajuntament, ja que
amb les quotes dels residents i les ajudes que es reben de la Generalitat en els casos que els
residents no puguin pagar les 140.000,-ptes mensuals que costa el servei, es preveu
liquidar el pressupost sense dèficit.
Seguidament pren la paraula el Sr. Miquel Ramis, el qual destaca el fet que pel que fa al
dispensari, s’ha millorat el servei en el sentit que hi ha una auxiliar des de les nou el matí
fins a les vuit del vespre, atès que hi ha servei de metge en tot aquest horari, i per tant,
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representa una mitja jornada més d’una auxiliar amb el corresponent increment en la
partida de personal. Diu que també s’ha incrementat la partida destinada a inversió i es
preveu una partida per a informatització, per tal que el dispensari es pugui connectar a la
xarxa i poder tenir informació sobre els historials mèdics. Pel que fa a la resta de partides,
diu que no s’han modificat en relació a l’exercici anterior, llevat de l’augment per l’IPC.
A continuació la Sra. Montserrat Vila explica que a l’àrea de Cultura destaca l’augment de
la partida de personal, la qual ve motivada perquè es vol posar un subaltern a la biblioteca,
ja que la Generalitat té una llei que obliga a tenir, a més del personal que ja hi ha, un
subaltern, i que de no fer aquesta contractació podria representar que la Generalitat retirés
l’ajuda que dóna per fons de llibres o fins i tot arribar a treure la biblioteca. Afegeix que
també es pretén que aquesta persona faci tasques que fins ara fan persones que tenen una
relació amb l’Ajuntament no resolta, per això diu que en realitat l’increment no representa
ni un milió de pessetes, ja que s’ha descomptar el que ja s’està pagant actualment a aquest
personal. Fa esment també a l’increment de la despesa que representa la calefacció del
teatre municipal i el manteniment del local polivalent, ja que les entitats del poble
l’utilitzen. Explica que s’ha modificat la reestructuració de les partides de cultura i arxiu
També diu que es preveu posar de nou en funcionament el PIJ i que s’ubicarà a la
biblioteca i es preveu sol·licitar subvenció. Pel que fa a festes, diu que el pressupost és
semblant, però que s’espera que el que sigui diferent sigui el resultat final i això es podrà
veure en la liquidació del pressupost. Acaba dient que pel que fa a aquesta àrea, el
pressupost s’ajusta al programa , el qual ja s’ha acomplert en bona part.
A continuació pren la paraula el Sr. Jordi Noguera i diu que hi ha un increment del 20%
de les partides de Medi Ambient, i destaca la compra de contenidors i l’ampliació de la
deixalleria. Fa referència al cost de la deixalleria que diu que degut a la seva estructura
resulta molt cara i que s’ha fet un pla per reduir costos, ja que si no es fes i se seguís al
mateix ritme, el cost de la deixalleria per aquest any podria ser de vuit milions de pessetes.
Seguidament diu que, pel que fa la recollida d’escombraries, el cost previst és de setze
milions. Diu que s’espera que el cost del tractament d’escombraries sigui inferior , ja que
amb les campanyes de recollida selectiva confien reduir les tones que es porten a
l’abocador. Diu que també s’ha previst continuar amb el tancament d’abocadors
incontrolats i vetllar perquè els que s’han netejat es mantinguin nets. Pel que fa a la
pagesia, també s’ha previst partida per atendre peticions i és previst arranjar camins i
senyalitzar els diversos veïnats i també posar bústies i també es preveu donar-los un
serveis que els faciliti la relació amb altres administracions, com per exemple el DARP,
cosa que ja s’ha fet amb la PAC .
També es portarà a terme una neteja dels principals camins forestals consensuada amb el
cap dels bombers de la Generalitat.
A continuació el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Barceló. Explica que, pel que fa a la
Llar d’Infants, s’ha creat el Consell Escolar i que s’haurà de fer el reglament i també és
previst aprovar el reglament de la Llar d’Infants. Afegeix que com a novetat en aquest
servei és que tancarà l’estiu, la qual cosa ha estat consensuada amb els pares. Diu que s’ha
augmentat la partida de personal, ja que s’ha incrementat la jornada a l’educadora que ara
farà jornada completa i també s’ha incrementat més el sou a algunes educadores, ja que hi
havia unes diferències molt substancials entre elles. També explica les inversions
previstes. Seguidament diu que està previst fer una inversió a l’escola pública que
contempla l’arranjament dels lavabos i altres obres i les baranes del pati, que quan plou
queda embassat. També contempla partida per a subvencions a les escoles, o sigui l’IES i
les dues escoles.
12

Seguidament exposa el pressupost del Patronat Municipal d’Esports, del qual és President,
i detalla les diferents partides, tant pel que fa a les despeses com als ingressos. Diu que
tant les despeses com els ingressos són reals, que la subvenció de l’Ajuntament s’ha
incrementat en un milió i que també aporta 400.000,-ptes per pagar el llum que consumeix
el local polivalent, que està connectat a la mateixa línia que el pavelló. Diu que fins ara el
clubs estaven acostumats a rebre molt i donar poc i ara el que es pretén és que els clubs
ingressin al Patronat les quotes que els corresponen. Afegeix que la partida de personal
també s’ha incrementat, ja que s’han assegurat persones que presten serveis i que no ho
estaven.
El Sr. Alcalde diu que seguidament es passarà a la regidoria d’Urbanisme, que és la seva i
exposa que varen posar en el programa, que és a quatre anys vista, que procedirien a
renovar les normes subsidiàries, però que no hi ha les eines imprescindibles per poder-ho
fer, per tant, s’ha contemplat en el pressupost l’adquisició de la cartografia, tant del sòl
urbà com del rústic. Pensen que disposar d’aquesta eina de treball és imprescindible per
l’Ajuntament, per la qual cosa s’obté una subvenció de la Diputació. Afegeix que també és
previst adquirir ordinadors per als serveis tècnics per tal de poder-los informatitzar i posar
al dia.
Diu que cal acabar les obres del Carrilet i fer les del Puig del General, que fa molts anys
que s’arrosseguen en els pressupostos.
Afegeix que també es preveu arranjar la zona verda de la Baixada de la Costa, ja que
creuen que també s’han de potenciar les zones verdes del mig del poble i que a més
millorarà la imatge de l’entrada del poble.
Un altre aspecte que ressalta és el fet que es contempli partida per a l’adquisició de
finques, ja que fins ara no s’havia fet gaire.
Diu que hi ha partides en el pressupost que no s’han esmentat, però no és que no hi siguin,
sinó perquè no han sofert variació en relació a l’any passat.
També diu que no vol pas dir que l’únic que es faci sigui el que figura en el pressupost,
sinó que possiblement els pressupostos dels propers anys recolliran les partides fruit del
treball de gestió que es farà aquest any.
Seguidament diu que hi ha tota una sèrie d’obres que no tenen reflex en el pressupost,
però que també exigeixen una feina de gestió, tals com el desdoblament de la C253,
construcció de rotondes, variant, urbanització sector Ganix per aconseguir l’IES, el sector
Fonollerons, legalització de les urbanitzacions i desenvolupament de les unitats d’actuació
V i VI, tot i que aquest últims són temes més endarrerits. Seguidament explica la resta
d’inversions d’urbanisme previstes en el pressupost.
Dóna per acabada l’exposició de l’equip de govern i dóna la paraula al Grup de CiU
perquè exposi l’alternativa seva als pressupostos.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que vol fer un incís i destacar que fa deu dies que tenen
el pressupost per estudiar-lo, per la qual cosa ho han pogut fer bé.
Pel que fa al contingut del pressupost, diu que els ha sorprès per poc imaginatiu, ja que
estaven convençuts que recollirien el que deien que farien durant anys i també el que
deien en el seu programa electoral. Destaca com a dades importants: el pressupost 2000 és
de 612 milions de pessetes que representa un 6,6% menys que l’any passat. Que el capítol
de personal, tot i que segons diuen no s’agafa gent nova, s’ha incrementat un 13% i per
això demana que es donin explicacions. Afegeix que tampoc entenen l’important
increment de sou que es fa l’Alcalde que costarà al poble de Llagostera 3.500.000—ptes i
que es vol cobrar als veïns de Llagostera pels serveis més del que costen, com és ara el cas
de la recollida d’escombraries i el sanejament. Observen també que el pressupost
d’inversions és un 34% més baix que el de l’any 1999 i que tampoc no s’inclouen
inversions previstes al pressupost de l’any passat i que a criteri del grup de CiU són del tot
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necessàries com ara el cementiri i la urbanització La Canyera. Seguidament diu que vol
fer constar la diferència entre el que l’equip de govern deia abans i que ara proposen fer i
posa com a exemple el que deia la Sra. Montserrat Pla en la sessió d’aprovació del
pressupost de l’any 1998 “com cada any la partida del pressupost de serveis socials és
insuficient” i en el pressupost d’aquest any només s’incrementa dotació per aquest
concepte en setze mil pessetes. Afegeix que la Sra. Pla també deia que l’aportació al
Patronat de l’Hospital també hauria d’ésser superior perquè no s’haguessin d’augmentar
les quotes dels residents i que aquest any no hi cap aportació de l’Ajuntament per aquest
concepte, mentre que l’any passat hi havia tres milions, tot i que tampoc no es varen
transferir perquè es va fer una modificació de crèdit.
Diu que el Sr. Noguera en el pressupost del 98 deia que faria arranjar les zona esportiva i
que cali potenciar la zona industrial i que en el pressupost d’aquest any no s’hi contempla
res d’això.
Així mateix, la Sra. Montserrat Pla en el ple del pressupost de l’any 1999, deia que calia
incloure una partida per arranjament de l’enllumenat públic, que estava molt malament, i
tampoc no es veu res per aquest concepte. També demanava la mateixa regidora que hi
haguessin més recursos per a les escoles i el PIJ i per a serveis socials i aquestes peticions
seves ara tampoc no les inclou, la qual cosa dóna la sensació de manca de criteri polític.
Diu que tots aquests són exemples molt gràfics que l’equip de govern no ha fet res del
que deia i que ells francament pensaven que ho farien millor.
A la vista de l’exposat demana que els diferents regidors que han defensat el pressupost de
la seva àrea li aclareixin els següents punts:
Es dirigeix a la regidora de l’àrea de Cultura i pregunta com pensa donar a conèixer tots els
actes culturals si s’ha suprimit la despesa i també vol agrair a la regidora que lloï el local
polivalent quan sempre havien dit que era un edifici innecessari.
Pel que fa a la regidoria de Pagesia i Medi Ambient, diu que els 4.500.000—ptes que va
aportar la Masia de Can Sureda es tindrien en compte a l’hora de redactar el pressupost,
que s’havia dit que s’arranjaria i així consta en acta i no es veuen els avantatges que
l’Alcalde havia dit que aquesta instal·lació representaria per al pagesos de la zona i per
tant, s’ha de dir que a aquests pagesos se’ls va enganyar. Diu que també vol destacar que
no hi ha partida per a l’ADF, ja que hi havia el compromís de l’ajuntament de portar-hi
500.000 ptes i aquest any no hi són. Seguidament fa referència a la campanya de medi
ambient, on consta un milió i mig, que pensen que és una quantitat que pot donar molt de
sí, però fins ara desconeixen què s’ha fet en aquest camp i què es pensa fer, diu que ell,
per coneixement pot dir, que amb aquest diners es poden fer moltes coses i explica el que
ha fet el Consell Comarcal en quatre anys i amb una quantitat anual inferior a la que
contempla aquest pressupost, tenint en compte que el Consell fa les campanyes en tots els
seus municipis, però que es evident que això no es pot fer mai des de la improvització,
sinó amb planificació i coneixement. Afegeix que pensen que el model que es vol
implantar a Llagostera en aquest tema va en contra del que estableix la llei de residus i es
va cap a un model que pot ser no sostenible.
A continuació diu que també troben a faltar partida per a la promoció turística, tot i que
primer caldria tenir un model clar del que es vol aconseguir.
Fa referència que tampoc s’hi contempla cap partida per a l’arranjament de voreres i que
amés l’any passat quan varen entrar hi havia partida que no es va gastar, la qual cosa vol
dir que per l’equip de govern el tema no té importància, mentre que ells consideren que és
molt necessari.
Diu que troben excessiu gastar-se nou milions per a l’arranjament del quarter de la Guàrdia
Civil per a seu de la Policia Local, tenint en compte que tenen la concessió a curt termini i
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que s’esgota tota la subvenció de la Diputació, com si el `poble no tingués altres
necessitats.
Pel que fa a la informatització de l’àrea d’urbanisme, la troben correcta i veuen bé la
inversió, però troben desmesurada la quantitat de tres milions i mig per a l’assistència
tècnica informàtica, no saben què comprèn, i els agradaria que els ho expliquessin. Que
també troben exagerada la quantitat destinada a bandes rugoses, ja que pensa que amb una
bona planificació se’n podrien estalviar, principalment si s’acabés la reordenació del
trànsit.
Pel que fa el Puig del General, pensen que s’hauria de fer de manera immediata i que si es
volia fer aquest any caldria haver actualitzat el pressupost, ja que fa anys que es posava la
mateixa quantitat perquè hi havia problemes urbanístics i no se sabia si es podria
desencallar, però que a iniciativa de l’anterior consistori es va fer i per tant, ara pot anar
endavant. A més diu, tampoc no troben just que els cost vagi íntegrament a carrec dels
veïns, ja que atès que és un sector tan ampli i que hi ha sòl públic, l’ajuntament també
hauria de participar-hi.
Pel que fa al pressupost d’ingressos, diu que els ha sorprès que tot i que fa un parell de
mesos es va sol·licitar la inspecció de l’IAE, ja que es va insinuar que hi havia gent que no
complia les seves obligacions, ara en el pressupost hi figuren 200.000,-ptes menys
d’ingressos que el recaptat l’any 1999, per la qual cosa suposen que no es farà o no es farà
bé.
Diu que vol fer esment a les prioritats que troben a faltar en el pressupost, ja que pensen
que cal dir el que no troben bé, però també s’ha de dir el que ells farien i posa com
aexemple les obres d’ampliació del cementiri, que ja estaven en el pressupost de l’any i
que no es varen fer, la qual cosa, segons el seu entendre, és un greu error. Segueix dient
que un altre tema que haurien tocat seria una partida per desencallar les urbanitzacions,
que en el pressupost de l’any passat s’hi contemplava per a la urbanització la Canyera i que
no es va fer. Pensen que el tema de les urbanitzacions s’ha de resoldre per sempre i si per
fer-ho cal que l’ajuntament hi aporti diners, s’han d’aportar. Diu que una altra partida que
hauria contemplat el pressupost és la de supressió de barreres arquitectòniques, i haurien
instal·lat una ascensor a l’ajuntament, ja que pensen que una ciutadà amb una minusvalia
no és lògic que no pugui accedir a les oficines municipals, ja que aquesta instal·lació
hauria costat menys que no costa el sou de l’Alcalde i que per això ells, que tenen molt
clares les prioritats, haurien fet abans aquesta inversió que no augmentar el sou de
l’Alcalde. Diu que també haurien inclòs una partida per a la instal·lació del PIJ, ja que
pensen que és un servei per a la joventut , per crear una borsa de treball i per donar una
connexió gratuïta a Internet a tots els llagosterencs que no ho puguin assumir. També
haurien inclòs una partida per arranjament de l’enllumenat públic i canvi de les bombetes
actuals per unes de baix consum, també per soterrar el cablejat aeri del poble i per a
l’arranjament del Passeig Pompeu Fabra, ja que des que ha entrat l’actual equip de govern
només s’hi han fet pedaços que han costat molts diners i no han resolt res de fons. Diu
que també haurien procedit a revisar les normes per permetre l’ampliació de la zona
industrial. Segueix dient que vol aprofitar per aclarir que de les moltes inversions de què
ha parlat l’Alcalde, no les fa l’Ajuntament, sinó que les finança totalment la Generalitat i
que són temes que ja estaven concertats des de l’anterior legislatura, per tant són temes que
l’única cosa que ha fet l’actual equip de govern ha estat anar a remolc. Una altra partida
que diu que haurien contemplat seria per a l’ampliació del dispensari municipal, ja que si
no es fa aquesta ampliació l’ABS s’implantarà totalment a Cassà i Llagostera quedarà com
una àrea perifèrica
Acaba dient que pensa que és un pressupost poc imaginatiu i poc treballat i de manca
d’estudi amb les necessitats reals del poble, com ho demostra el fet que tot i tenir cada dia
més necessitat en els temes socials, només s’incrementi la dotació en 16.500--ptes, mentre
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que el sou de l’Alcalde s’incrementi en quasi dos milions de pessetes. Pensen que el
pressupost és millorable i que, per tant, si no s’accepten les seves propostes hi votaran en
contra.
El Sr. Postigo pren la paraula i fent ús del torn de resposta diu que el que ha quedat clar és
que no hi ha alternativa al pressupost i que se li fa difícil contestar a tota la sèrie de
despropòsits que han exposat i que dóna la sensació que no han entès res o que no han
escoltat les explicacions que han fet els regidors de l’equip de govern, ja que s’han limitat
a llegir el que havien fet a casa i, per tant, no s’ha demanat cap explicació del que s’ha
exposat. Segueix dient que el pressupost és només una previsió i que al llarg de l’any es
poden fer les modificacions que calguin perquè la llei així ho preveu. Per altra banda,
com sap el Sr. Comas, està oberta la convocatòria del PUOSC, que fa quatre dies que s’ha
publicat i que hi ha dos mesos per presentar projectes i que després a la vista de l’obres
que es concedeixin per les diferents anualitats es procedirà a habilitar partida, ja que
suposa que coincidiran amb ells que posar obres en el pressupost sense saber quina
subvenció tenen hagués estat una mica agosarat, i que segons el Delegat de Governació
possiblement abans de l’estiu ja se sabrà quines són les obres que s’inclouen en el PUOSC.
Afegeix que si s’han llegit el seu programa electoral veuran que s’està duent a terme en un
70 per cent, cosa que suposa que no els agrada perquè segurament voldrien que fessin el
programa de CiU. Pel que fa al que han dit que s’ha incrementat la partida de personal, ha
de dir que s’ha incrementat perquè s’han regularitzat situacions, ja que tal com s’ha dit
abans hi havia persones que no estaven assegurades, cosa que un Ajuntament no pot fer.
Diu que també ha estat necessari ampliar la plantilla de la Policia Local, ja que no serveix
de res tenir el servei de Policia si està mal dotat i no es poden cobrir els torns. Pel que fa al
que s’ha dit de l’ampliació del cementiri, no és cert que no es pensa fer, i això ho sap CiU,
perquè fins i tot es va oferir a CiU aquesta cartera dins el cartipàs perquè es fessin càrrec
de tirar endavant l’obra i que es pensa incloure en les peticions del PUOSC. Pel que fa
referència als serveis socials, no és cert el que s’ha dit, ja que precisament s’ha hagut
d’incrementar perquè el Consell Comarcal no permet que l’assistent social dediqui hores
als tallers i s’han hagut de contractar monitors i a més com que ara l’assistent social i
l’educadora no dediquen hores als tallers les dedicaran als temes generals de Llagostera a
jornada completa. Per tant, la despesa dedicada a serveis socials s’ha incrementat molt.
Afegeix que no entén que es digui que no estan d’acord que no hi hagi subvenció per al
Patronat de l’Hospital quan ells també estan a la Junta del patronat i varen votar a favor del
pressupost que ara es proposa. Quant al tema de l’enllumenat públic, la Sra. Pla ja ha dit
en la seva exposició que una part de la partida va destinada a fer una inspecció a través
d’una ECA.
Pel que fa a les lloances al local polivalent, diu que no en fan cap, però el que és evident
és que ja està fet i que el que és lògic és treure’n el màxim de partit, però que en el moment
de fer-lo tornarien a actuar de la mateixa manera que varen fer i hi votarien en contra. Pel
que ha dit sobre la campanya de Medi Ambient, diu que no els enganyi, que tothom sap
que el Consell Comarcal en bona part es finança del que treu de la recollida selectiva, cosa
que tampoc no troba normal, ja que el lògic seria que tingués el seu propi finançament a
través de la Generalitat i que no hagués de mermar els ingressos dels municipis tal com
passa ara. L’arranjament del quarter de la Guardia Civil va encaminat a poder donar un
bon servei i segurament el Sr. Comas no ha caigut que perquè tota la plantilla de la Policia
Local pugui accedir al seu lloc de treball, és necessari fer un accés perquè hi ha una
persona amb minusvalia. Quant al Passeig Pompeu Fabra, és evident que s’hi ha gastat
diners, però també es fruït de la manca d’estudi i planificació, ja que es varen rebaixar les
voreres i quan plovia l’aigua s’emportava la terra. Pel que fa al tema de l’assistència
tècnica informàtica, com és evident, tant la dinàmica de l’Ajuntament com dels seus
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organismes autònoms exigeix cada dia més informatització i per això és necessari comptar
amb el necessari assessorament, formació de personal i manteniment dels equips, per la
qual cosa és previst contractar un informàtic per fer aquestes tasques. Pel que fa al Puig del
General, ha de dir que ja fa temps que està desencallat i que falta voluntat de tirar-lo
endavant i que ells ho intentaran, però primer volen escoltar els veïns. Quant al tema de
l’IAE, pensen tirar-lo endavant , tot i el que s’ha dit tant per part del Govern Central i
recolzat per la Generalitat que es traurà aquest impost, ja que pensen que si hi ha una
minoria que no compleix les seves obligacions fiscals és una injustícia davant la majoria
que ho fa, i a més no té cap cost afegit per a l’Ajuntament. Pel que fa a les urbanitzacions,
no té reflex en el pressupost, tot i que és evident que es fa una feina de gestió per tirar-les
endavant. Si no hi ha partida per al tema de la Canyera, és perquè Governació ha dit que
de la manera que s’havia tramitat l’expedient no és correcte i s’ha de tornar a començar de
zero, oferint a CiU que consulti l’expedient. Pel que fa el PIJ, diu que es pensa instal·lar a
la biblioteca, tot i el problema d’espai que hi ha. La borsa de treball no té partida perquè no
cal, ja que es pot fer perfectament amb el propi personal de l’Ajuntament. L’accés gratuït a
Internet estaria bé, però no és una de les seves prioritats. Demana al Sr. Comas que no es
posi mèrits en relació a les obres que pensa fer la Generalitat, ja que aquestes obres es
faran mani qui mani a l’Ajuntament.
Dóna la paraula als regidors del seu grup per si volen fer algun aclariment a la intervenció
del Sr. Comas.
La Sra. Pla pren la paraula i diu que potser no s’han mirat bé el pressupost, ja que la
partida de serveis socials de l’any 1999 pujava a 4.541.000, mentre que la de l’any 2000
puja a 7.100.000, i que per tant hi ha un increment de 2500.000pessetes. Pel que fa la
subvenció de l’hospital, ha de dir que s’ha canviat el sistema i ara la Generalitat
subvenciona directament les persones que no poden pagar el preu establert i l’any passat
es varen cobrar diners endarrerits i per tant, en aquest moment no es necessita la subvenció
municipal. Quant a l’enllumenat, tal com ja ha dit al principi, s’ha previst un increment de
la partida de la llum de dos milions de pessetes per fer una revisió. Les voreres
s’arranjaran, però ho farà la brigada, ja que no ha estat possible fer-ho amb un pressupost
tancat, perquè els tècnics no han vist bé de valorar-ho perquè són moltes petites
reparacions difícils de quantificar. Pel que fa la partida per bandes rugoses, no se sap si es
gastarà tota, però que ha cregut convenient fer aquesta previsió. Pel que fa al Passeig
Pompeu Fabra, el que s’ha fet ho ha fet la brigada perquè era necessari i encara falta fer
una part per suprimir les barreres arquitectòniques.
El Sr. Barceló explica en què consisteixen les inversions previstes en el pavelló municipal
aquest anys i diu que els vestidors del camp de futbol, si es pot, es faran l’any vinent.
El Sr. Noguera respon al Sr. Comas que la campanya que es pensa fer és una campanya
pensada i estructurada i que començarà aviat. Diu que el Sr. Comas ha fet referència a la
campanya sobre recollida feta pel Consell Comarcal, i al seu entendre, és nefasta, ja que no
té en compte per res les peculiaritats de cada municipi. Afegeix que si s’ha de posar Girona
com a exemple de recollida selectiva, aquests dies s’ha pogut veure el resultat i tot gràcies
el Consell Comarcal. Acaba dient que s’ha treballat i s’està treballant a fons en el tema i
que estan disposats a fer-ho de manera conjunta amb el Consell Comarcal, sempre que es
pugui i molt especialment en l’assessorament, cosa que espera que faci, i compta amb la
col·laboració del Sr. Comas per obtenir-lo. Pel que fa a les actuacions que s’estan fent dins
la seva àrea, diu que es pensa canviar el sistema de recollida i fer una recollida selectiva
de brossa de jardineria a les urbanitzacions, cosa que farà l’empresa que fa la recollida
d’escombraries i pel mateix preu que s’ha pagat fins ara, la qual cosa representa un estalvi
en el tractament. Diu que també es pensa implantar la recollida selectiva de vidre als
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restaurants i estructurar la recollida dels iglús. Diu que s’està treballant fort en tot el que
és medi ambient i si es té en compte el que s’ha fet en sis mesos, d’aquí a quatre anys els
resultats es veuran clarament.
Pel que fa al tema de la pagesia, és previst donar-los suport en tot el que necessitin i els
camins s’arranjaran i espera que amb millor rendiment que altres anys. Acaba dient al Sr.
Comas que troba incoherent la seva posició i que posa en evidència que desconeix el que
es fa.
La Sra. Montserrat Vila pren la paraula i respon al Sr. Comas que alguna temes a què ha
fet referència, ja estan contestats pel Sr. Alcalde, però vol fer menció al que ha dit
d’Internet, ja que al seu entendre és una bajanada. Pel que fa a la difusió dels actes
culturals, hi són previstos, el que passa és que s’han contemplat en partides diferents i
s’han desglossat les partides per poder quantificar-ho millor i també pensen que costarà
menys perquè es pensa fer servir altres mitjans com són la ràdio, el butlletí, taulers
d’anuncis etc. I que a més, els programes dels actes organitzats per la Comissió de Festes
és previst fer-los manualment.
El Sr. Ramis pren la paraula i en relació a l’al·lusió que s’ha fet al dispensari diu que fa
molt temps que s’hi està treballant.
El Sr Moll pren la paraula i diu que es treuen conclusions que no s’ajusten a la realitat i
convida als assistents i a la premsa perquè puguin examinar el pressupost i veure si arriben
a les mateixes conclusions que ha exposat CiU, ja que el Sr. Comas ha parlat d’un
pressupost a la baixa, cosa que no és certa. És cert que aquest any, de moment, hi ha
menys inversions previstes al pressupost, però el que sí és evident és que no cada any es
pot fer un polivalent. Afegeix que CiU no diu la veritat ara, com tampoc no la deia quan
va fer l’escrit al butlletí en relació als sous dels regidors, i tampoc no fa mai propostes
concretes, només critica el que es fa però no diu mai com ho faria.
Seguidament el Sr. Comas fa ús del torn de contrarèplica i diu que és evident que l’equip
de govern improvisa les inversions i respon pel que fa al sou de l’Alcalde, el cementiri i
serveis socials en els mateixos termes que ja ha fet a l’exposició primera. Respon al Sr.
Noguera i li diu que no creu que amb el mateix cost de la recollida d’escombraries es faci
la recollida selectiva, ja que precisament no s’implanta a molts pobles pel cost que pot
representar, però que serà el temps qui dirà l’última paraula i diu també que esperen que el
tema d’arrranjament de camins no sigui només una promesa. Diu que el camp de futbol per
ells és una prioritat i que troben car el preu de l’assessorament informàtic. Pel que fa al
Puig del General, diu que és una obra que s’ha de fer bé i que no es pot deixar triar els
veïns com la volen i que al seu entendre el pressupost ja hauria de contemplar el pressupost
actualitzat i que l’ajuntament hi hauria d’aportar alguna quantitat, tenint en compte que hi
ha molt de sòl d’ús públic. En l’estalvi energètic i en el dispensari es diu que s’hi treballa,
però fins ara no s’ha vist cap resultat. Acaba dient que se’ls demana que aportin propostes
pel tema de la variant però l’equip de govern encara no n’ha presentat cap, tot i que la
responsabilitat és seva.
El Sr. Soler fa referència al fet que es preveuen per alguns serveis ingressos més elevats
que el seu cost, tals com escombraries, aigua i sanejament i que quan es varen aprovar les
ordenances varen demanar informes, que es varen fer a última hora i que a més no eren
correctes. Demana que se l’informi de quin és el cost de la recollida d’escombraries.
El Sr. Alcalde li respon que acabi la seva intervenció i quan correspongui el torn de
respostes ja contestarà el regidor corresponent.
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El Sr. Soler diu que atès que els diuen mentiders i que no els donen la informació correcta,
agrairia que es contestés a la seva pregunta.
El Sr. Alcalde li respon que a l’inici de la sessió, ell fent us de les seves atribucions , ja ha
senyalat com es desenvoluparia la sessió i que s’ha acceptat i per tant, així es farà.
El Sr. Comas expressa la seva protesta pel fet que no se’ls doni resposta.
El Sr. Soler pren la paraula i demana que ja que es neguen a contestar les seves preguntes i
contraposar opinins es retiri el que s’ha dit, que mentien, i exposa el perquè consideren
que concretament en els serveis d’escombraries i aigua es cobra més que no pas costen
els serveis. Ratifica que aquest any es destinen a serveis socials només 16.500--ptes més
que l’any passat i afegeix que troba estrany que en l’IAE es pressupostin dues-centes mil
pessetes menys que l’any passat, ja que en un ple es va dir que es volia fer una inspecció
d’aquest impost , la qual cosa sembla que indica que no es farà res. Demana a la Sra. Pla
que li digui on està la partida pressupostària destinada a la millora de l’enllumenat i a la
instal·lació de bombetes de baix consum.
El Sr. Ayach pregunta per la partida de camins ja que tot i que es diu que és igual és
menys, ja que només s’hi destinen 4 milions i si a més està inclòs el cost del pla de
protecció d’incendis, pensa que poca cosa quedarà. També demana per què no s’ha previst
partida per la subvenció de l’ADF i què es pensa fer amb la partida destinada a atenció a la
pagesia i a veure si es pensa contractar un enginyer agrònom, tal com havia reivindicat
tantes vegades el Sr. Noguera quan era a l’oposició.
El Sr. Davant manifesta la seva queixa perquè es contempla menys partida a la subvenció
per inversions al Patronat d’Esports que l’any passat, i que s’hauria pogut destinar alguna
quantitat per al camp de futbol. Fa referència al que s’ha dit que s’havien assegurat
treballadors i diu que hi ha treballadors del Patronat que no s’han assegurat, sinó que el
que s’ha fet ha estat passar-los als clubs.
Seguidament el Sr. Ramírez diu que s’ha afirmat que no s’havien mirat el pressupost i diu
que com a prova que sí que ho han fet vol fer referència a algunes errades observades, per
exemple en les bases d’execució a l’apartat de partides ampliables i demana que s’esmeni.
La Secretària informa que efectivament es tracta d’unes errades de transcripció en el
número de les partides i que s’esmenaran.
El Sr. Ramírez segueix dient que el suposat informe d’intervenció que acompanya
l’esborrany de pressupost del municipi no es correspon en realitat amb el preceptiu
informe de la intervenció en els termes que especifica la llei Reguladora de les Bases de
Règim Local en el seu article 149.4, ja que aquest informe per la seva estructura i
contingut es correspon amb l’informe econòmico-financer que ha d’acompanayar, com a
annex, el pressupost de l’entitat local per constituir conjuntament amb la resta d’annexos el
pressupost general, d’acord amb el que disposa l’article 149.1 de la llei Reguladora i és
sobre aquest pressupost general global sobre el qual versarà.
El Sr. Alcalde diu que no pensen contestar, ja que s’ha seguit el procediment que s’havia
marcat a l’inici de la sessió i que és evident que es parlen llenguatges diferents i que per
tant no és possible entendre’s. No obstant això, vol respondre al Sr. Soler que en aquest
moment s’aprova el pressupost, no les ordenances, i que en tot cas si quan es varen
aprovar les ordenances trobaven que no estaven correctes els expedients podien haver fet
el corresponent recurs i que per altra banda quan es calcula el cost dels serveis també cal
tenir en compte les despeses generals, les de recaptació.
El Sr. Soler respon que al moment que es varen aprovar les ordenances ja es va dir que
mancaven els informes i que es varen fer a corre-cuita i que entenen que posar
contenciosos només serviria per posar pals a les rodes. Varen fer les al·legacions
corresponents denunciant la manca d’informes dient que es cobrava més del que costava el
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servei, i que d’entrada la manca de l’informe que ells denuncien ja invalidaria per si sola
l’aprovació del pressupost.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:
A favor: 7 ELL
En contra: 6 CiU
3.2
FIXAR A FAVOR DE L’ALCALDE UNA DEDICACIÓ PARCIAL A
L’AJUNTAMENT.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que ha volgut aprofitar aquest Ple en que només es
tracten els pressupostos i aquest tema, per sotmetre a consideració l’aprovació de la
dedicació parcial al seu favor i que ho ha fet per evitar demagògia i que tothom en tregui
les seves pròpies conclusions.
A continuació la Secretària llegeix la proposta d’acord:
Vista la necessitat que l’Alcalde-President de la Corporació tingui més dedicació a
l’Ajuntament per tal de poder atendre les obligacions del seu càrrec i a la vista d’allò que
disposa l’article 75.1 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article
13.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals,
L’Alcalde, proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar a favor de l’Alcalde, Sr. Lluís Postigo Garcia, una dedicació parcial a
l’Ajuntament, amb efectes del dia 13 de març del 2000.
Segon.- Fixar la retribució a percebre en 195.000,- Pta. mensuals brutes per catorze
mensualitats.
Aquesta retribució és incompatible amb qualsevol altra retribució amb càrrec als
Pressupostos de les Administracions Públiques i dels seus Ens, Organismes i empreses
d’elles depenents, i amb la percepció d’indemnitzacions per part de l’Ajuntament.
Seguidament el Sr. Moll pren la paraula i diu que l’Alcalde és un professional que tenia
una dedicació determinada al seu treball i que tenia nòmina de l’administració de justícia i
degut a les hores que dedica a l’Ajuntament la resta de l’equip de govern ha insistit perquè
tingués una dedicació parcial a l’Ajuntament i que estan convençuts que representarà una
millora per al poble.
El Sr. Alcalde pren de nou la paraula i explica que fins ara cobrava de l’Ajuntament una
indemnització de 132.000,ptes mensuals, que és el mateix que l’Alcalde ja cobrava l’any
1995, i atesa la dedicació que necessita per atendre els assumptes municipals, ja que hi
dedica una mitja de 6 hores diàries no li és possible fer el torn d’ofici, al qual ha hagut de
renunciar. Diu que ell pensa que la feina d’Alcalde és una feina i com a tal se l’agafa. Diu
que es proposa una retribució mensual de 195.000,-ptes. tot i que, diu, el fet de tenir una
dedicació parcial obliga a estar afiliat a la Seguretat Social i això encareix el cost. Segueix
dient que ara no es pot saber si s’equivoquen o no, però que en tot cas serà el temps qui ho
dirà, i afegeix que és conscient del cost que això representa però espera que es demostri
que val la pena.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que no troba correcte aprovar aquesta despesa després
d’haver aprovat el pressupost, ja que en certa manera el condiciona. Afegeix que durant 20
anys al municipi hi ha hagut alcaldes de CiU que hi han dedicat moltes hores i que mai no
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havien cobrat perquè ells tenen la màxima d’anar a l’Ajuntament a servir i que ara és la
primera vegada que algú ha anat a l’Ajuntament a servir-se. Diu que ells no poden
compartir aquesta decisió i que en tot cas, si l’equip de govern creu que l’Alcalde hi ha de
dedicar més hores, el que haurien d’haver fet és rebaixar-se el sou i aplicar-lo a l’Alcalde,
tal com l’equip de govern els diu a ells que han de fer.
El Sr. Alcalde respon que esperava aquesta actitud per part de CiU, però que és evident
que una major dedicació pot comportar molts beneficis per al poble. Si el Sr. Comas no
troba correcte aprovar aquesta despesa després del pressupost, diu que si s’hagués aprovat
abans s’hagués donat el cas que no hiii hauria partida pressupostària. Acaba dient que
agafen el seu risc i que a les properes eleccions es veurà si el poble els passa factura o no.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:
A favor
7 (ELL)
En contra
6 (CiU)
4t.- PROPOSTES URGENTS.No se’n produeixen.
5è.- PRECS I PREGUNTES.5.1 REFERENTS AL CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
No se’n produeixen.
5.2 REFERENTS A ALTRES QÜESTIONS.El Sr. Comas pren la paraula i es queixa pel fet que varen demanar el local de la Caixa per
fer-hi un míting el dia 18 de febrer i fins el dia 29 de març, tres hores abans de l’acte no
varen tenir resposta i no saben el motiu, si es tracta d’un error a per alguna altra raó.
El Sr. Alcalde respon que l’Ajuntament posa a disposició de la Junta Electoral els locals
per celebrar actes electorals i que és a aquesta a qui s’han de dirigir les peticions, no
obstant això té constància que es va celebrar l’acte sense cap problema.
El Sr. Comas pren de nou la paraula i diu que en el carrer encara hi ha paperetes del
carnaval i tot i que és conscient que costa netejar-ho pensa que s’hauria de fer un esforç.
El Sr. Alcalde respon que efectivament el tema de la neteja no està resolt, ja que ho fa la
brigada manualment, però que s’està estudiant comprar una màquina o bé contractar aquest
servei.
I no havent-hi més assumptes per tractar, a la una de la nit s’aixeca la sessió de la qual
s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho
certifico.
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ACTA Nº 4/2000 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 29 DE MARÇ DEL 2000.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-nou de març de l’any dos mil, es
reuneix el Ple de la Corporació sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Lluís Postigo García i
amb l’assistència dels Regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve
Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Miquel Ramis Coris, Montserrat Vila Gutarrra,
Josep Comas Boadas, Manel Ramírez Malagón, Josep Ayach Costa, Ramon Soler
Salvadó i Salvador Devant Ribera. Excusa la seva assistència la Sra. Marta Julià Mestres.
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
El Sr. Alcalde declara oberta la sessió i seguidament diu que es retira de l’ordre del dia
l’expedient relatiu a les quotes urbanístiques de la U.A. Carrilet-I.
1r.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS
DE COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTADES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.2 DECRETS D’ALCALDIA.
Seguidament dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia núms. 123 al 177 i ressalta
especialment els següents:
- llicència de 1ª utilització d’habitatges de la Urbanització Fonollerons, ja que diu que és
una satisfacció veure enllestides les obres d’urbanització .
- aprovació inicial de l’estudi de detall del carrer Joan Maragall, 11 de Setembre i
Saragossa.
- 7 decrets de multes.
- 8 de llicències d’obres.
- 5 traspassos nínxols.
- 5 de disciplina urbanística.
1.3 CONTRACTACIONS DE PERSONAL.
El Sr. Alcalde dóna compte de la contractació d’un tècnic informàtic.
1.4 ACORDS DE COMISSIÓ DE GOVERN.
Sessió dia 7-3-2000: Petició subvenció neteja camins.
Sessió dia 14-3-2000: Subvenció de 150.000—PTA per ajudar Moçambic.
Sessió dia 14-3-2000: Oferta pública ocupació.
Sessió dia 21-3-2000: Aprovació projecte per connexió de la zona industrial a la xarxa de
sanejament.
Sessió dia 22-2-2000: Resum numèric padró d’habitants a 1-1-2000 que dóna 5.833
habitants.
1.5 ALTERNATIVA A LA VARIANT DE LA C-250.
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que el posicionament de l’Ajuntament no ha pogut
ésser consensuat amb tot el consistori i, per tant l’alternativa que es presentarà és
únicament la de l’equip de govern i que aquesta es posarà en coneixement de carreteres.
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Cal dir que aquest desdoblament no és una demanda dels llagosterencs, sinó que va
encaminada a resoldre els problemes de la gent que es dirigeix a la Costa Brava, per tant
es parteix d’una oposició de la gent afectada, i és, per tant, una imposició de la
Generalitat, però el que sí és evident és que la variant s’acabarà fent.
Diu que tenint en compte això, l’alternativa que es pot donar no s’aconseguirà que sigui
consensuada pels llagosterencs, ni s’aconsegueix dins del propi Ajuntament. Afegeix que
la majoria de veïns dubten que amb la variant es resolguin els problemes circulatoris del
municipi, creuen que és una solució provisional i que vol resoldre un problema que no és
quotidià i que només es produeix a l’estiu i en dates concretes.
L’equip de govern, en elaborar la seva alternativa, ha tingut en compte els següents
criteris: l’afecció ambiental, l’impacte sobre els habitatges, l’impacte sonor i l’urbanístic,
però que no obstant això, no pot defugir, com equip de govern, la responsabilitat i, per
tant , s’ha d’optar per la solució que es considera menys lesiva.
Diu que encara no es farà una proposta definitiva i que segueix obert als suggeriments
dels veïns i si ho creu convenient, els que pugui presentar el grup de CiU. Afegeix que la
Direcció General de Carreteres mana la pressa perquè el municipi es defineixi sobre la
seva alternativa. No obstant això, per part de l’Ajuntament s’intentarà retardar al màxim
comunicar a Carreteres la resposta. Seguidament diu que els criteris són els següents:
a) Que l’afectació directa a les persones sigui la mínima i per tant, s’ha intentat allunyarla al màxim del poble, tot i que es pot dir que no s’acompleix pel que fa a la urbanització
Llagostera Residencial, ell creu que sí, ja que estudiant el tema sobre el terreny com s’ha
fet, es veu que l’altra alternativa l’hagués afectada negativament, ja que afectada ja n’està,
perquè ja hi ha la carretera i que s’exigirà que se separi com a mínim 50 metres de tots els
habitatges.
b) Afectació territori. Aquesta alternativa és la que tindria menys impacte per a rieres i
camins, i que la connexió de la urbanització Llagostera Residencial amb el poble queda
garantida, i que el camí que passa per Can Romaguera es respectarà, i que hi ha un
impacte visual mínim.
c) Afectació ambiental. S’intenta que l’impacte visual i sonor sigui mínim i que s’exigiran
mesures correctores perquè es minimitzi.
d) Afectació urbanística: Per on es planteja no limita el creixement del poble, ja que
Llagostera Residencial és una urbanització i no pot créixer i pel que fa a la zona
industrial, està pràcticament exhaurida i és del parer que cal començar a pensar en una
altra zona per a indústries més grans.
Afegeix que pensen que el Pla de Panedes és un entorn a reservar i que de la mateixa
manera que no agrada la instal·lació de la línia d’alta tensió, tampoc ha d’agradar la
carretera.
Diu que no voldran entrar en el tema de qui són els propietaris dels terrenys que
s’afectaran, ja que la carretera ha de passar per algun lloc i s’ha d’intentar que es faci de
la manera més objectiva.
Seguidament dóna la paraula al Grup de CiU i diu que agrairia que al final del Ple si algú
del públic té alguna pregunta a fer l’exposi.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que el seu grup intentarà buscar coincidències sobre el
tema. No obstant això, pensa que és un projecte que no té pressa per a Llagostera, sinó
per a la gent que va i ve de la costa i pensen que no s’han de precipitar i que la solució ha
de ser meditada i consensuada i que a la Comissió Informativa passada no hi havia cap
proposta. Segons el seu parer, diu que per presentar l’alternativa s’hauria d’esperar el
desdoblament de la variant de la C-253 i que s’hagués fet la perllongació del carrer
Ricard Casademont.
A continuació diu que és una satisfacció veure que l’equip de govern ha plasmat la
proposta en un paper i que ells també pensen fer-ho amb la seva, tot i que trigaran més, ja
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que no tenen els mateixos mitjans ni tècnics ni de temps de què disposa l’equip de govern
i el que sí que tenen clar és que no es pot afectar cap habitatge i tampoc no s’hauria
d’afectar cap camp de conreu, ja que la gent del camp viu dels camps i que per altra banda
caldria deixar passar l’estiu per veure què passa.
Pel que fa a la proposta presentada per l’equip de govern, considera que limita el
creixement de Llagostera, i espera que aquesta alternativa serveixi només com a
instrument de treball i que s’estudiï de manera pensada i seriosa.
El Sr. Postigo respon que no hi ha precipitació, ja que els plànols de les alternatives de
Carreteres es tenen des de finals de l’any passat i que, per tant, hi ha hagut temps
d’estudiar una alternativa seriosa.
Pel que fa al que ha dit el Sr. Comas que en la Comissió Informativa anterior no hi havia
proposta, no és cert, ja que el que no hi havia eren els plànols, però sí que es va exposar i
comentar la proposta que ara es presenta.
Tot seguit fa referència a les reunions que s’han fet amb CiU per parlar sobre el tema i
recorda que, tal com CiU va dir a l’Entesa, la diferència de vots entre tots dos grups va
ésser poca i això no ho obliden i se’ls té en compte. Per altra banda el Conseller Macias
va venir a Llagostera i va parlar amb el grup de CiU i se li va dir que un dels temes que es
va tractar era el de la variant, per tant l’Entesa és la primera proposta que presenta, mentre
que CiU en va presentar tres, per la qual cosa no pot servir d’excusa per no haver-se
definit. Vol remarcar, a més, que en aquell moment no es va consultar res a la majoria de
llagosterencs.
Diu que Carreteres vol que els dos projectes, el de la variant i el del desdoblament, vagin
paral·lels en els seus tràmits administratius i que per la C-253 es farà el mateix
procediment que per la variant i es convocaran els propietaris afectats. Explica que en
aquest projecte es preveu que el pas de Sant Llorenç sigui elevat i que no es contempla en
el projecte l’entrada que es va demanar per un acord de Ple i que fou aprovada per
unanimitat.
Pel que fa al que ha dit el Sr. Comas que ells consideren que no s’ha d’afectar cap camp
de conreu, li demana que si saben d’alguna solució perquè la variant no afecti camps ni
boscos que la diguin, i que pensa que la zona industrial no pot créixer ni cap al poble, ni
cap a Llagostera Residencial ni les Banyaloques i que, per tant, la seva proposta està
ben estudiada i justificada.
El Sr. Comas respon que fins el dijous passat no varen tenir la proposta i que el temps que
s’ha dedicat fins ara al tema no són més de cinc minuts i el que s’ha fet és una política
d’aparador.
Per altra banda, recalca que ells no disposen dels mitjans tècnics ni de la disponibilitat de
temps que té l’Alcaldia, més ara que té més dedicació a l’Ajuntament. Explica que el Sr.
Macias va venir per donar ànims de cara a les eleccions i que ells van aprofitar per parlar
del tema, i el Conseller es va comprometre a tenir en compte el que digués l’Ajuntament
i això els tranquil·litza, i que en tot cas si la Generalitat té pressa s’haurà d’esperar ja que
primer són els interessos de Llagostera i que cal unir esforços i sumar iniciatives i no fer
les coses de cara a la galeria.
El Sr. Postigo respon al Sr. Comas i li diu que el diàleg hi és quan dues persones volen
parlar, però el que és evident és que no hi ha una alternativa per part de CiU però ja que
no hi és, el convida perquè quan la tinguin convoquin un ple per discutir-la tan
llargament com calgui. Acaba dient que per altra banda està segur que si no es
precipitessin i s’acaba fent l’alternativa que la Generalitat vulgui, els recriminarien no
haver fet res.
1.6 ALTERNATIVA A LA LÍNIA D’ENHER AL SEU PAS PER LLAGOSTERA.
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El Sr. Postigo pren la paraula i diu que vol donar a conèixer diferents aspectes sobre el
tema. Per una banda, que ENHER ha interposat recurs contenciós-administratiu contra
l’acord que ordenava l’enderroc de les obres.
Explica que quan es varen fer càrrec del govern del municipi, varen pensar que era millor
no tenir una actitud bel·ligerant ja que s’estava en converses, però que no s’ha obtingut
res.
Ara l’Ajuntament ha de comparèixer en el procediment per defensar que la línia no es
consolidi. Tot seguit dóna lectura als acords de la Comissió de Govern del dia 28-3-2000,
relacionats amb el tema.
Seguidament diu que per part de l’Ajuntament es demanarà a l’OCUC i al Conseller
d’Indústria que intervinguin en el tema per trobar una solució. Afegeix que estan d’acord
que la demanda d’energia creix, però no poden estar d’acord en la restricció de servei que
vol fer ENHER. Acaba dient que el dia 22 d’abril és el dia de la Terra i s’aprofitarà per
fer algunes actuacions en relació a l’estalvi d’energia.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que ells ja varen manifestar el seu desacord d’anar a
remolc del que feia el poble veí i vol destacar que no se’ls ha convocat a cap reunió i
troben incoherent que demanin la seva col·laboració per una banda i que per l’altra no
se’ls tingui en compte.
El Sr. Postigo respon que quan han anat a alguna reunió sobre la línia ho han fet amb
caràcter de convidats i que pensa que no és de bon gust que el convidat convidi i que ja es
va disculpar en el seu moment pel fet que no entengués que una de les reunions que es va
fer estava oberta a tots els regidors ja que pensen que es bo fer un front comú i treballar
de manera coordinada.
2n.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA:
2.1 APROVAR EL CONVENI, AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PER A LA
GESTIÓ EN LA INSPECCIÓ DE L’I.A.E.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Atès que aquest Ajuntament, en sessió del dia 29-9-1999, acordà demanar al Ministeri
d’Hisenda la delegació de la inspecció de l’I.A.E., el qual per resolució de data 13-121999, publicada al B.O.E. núm. 305 de 22 de desembre del mateix any, concedí la
delegació sol·licitada.
Atès que per raó d’eficàcia, per acord de Comissió de Govern de l’Ajuntament de data
16-11-99, se sol·licità al Servei de Gestió Tributària de la Diputació de Girona la
col·laboració per a la inspecció.
Atès allò que preveu l’article 15 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
Llagostera han instrumentat aquesta assistència en un conveni d’encàrrec de gestió, en
virtut del qual l’Ajuntament encarrega a la Diputació actuacions de caràcter material,
tècnic i de serveis de la competència de la inspecció de l’IAE, que segueix estant
atribuïda a l’Ajuntament, essent de la seva responsabilitat dictar tots els actes o
resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els quals s’integri la concreta
activitat material objecte de l’encàrrec; estant prevista també la corresponent
compensació econòmica a favor de la Diputació.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió en la inspecció de l’IAE, a signar entre
la Diputació i l’Ajuntament de Llagostera, en virtut del qual l’Ajuntament encarrega a la
Diputació actuacions de caràcter material, tècnic i de serveis de la competència de la
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inspecció de l’IAE que l’Ajuntament té atribuïda per delegació de l’Estat, (Ordre del
Ministeri d’Hisenda de 13 de desembre de 1999).
Segon.- Facultar l’Alcalde-President per a la signatura de l’esmentat conveni i de quants
documents siguin necessaris en execució del present acord.
El Sr. Moll pren la paraula i explica que es tracta de signar un conveni amb la Diputació
per tal que col·labori amb la inspecció de l’I.A.E. ja que l’Ajuntament no disposa de
mitjans necessaris per fer la inspecció. Diu que la Diputació tindrà l’encàrrec de gestionar
la inspecció.
Seguidament explica en què consisteix la delegació i diu que es tracta que la Diputació
faci la feina material d’inspecció mentre que els actes que se’n derivin seran del propi
Ajuntament.
El Sr. Soler pren la paraula i diu que es tracta d’un conveni marc, però que tot i això no
entén l’acord, ja que la Diputació ja té la inspecció i per això no veuen clar què es
persegueix amb l’acord i els fa por que no sigui un augment encobert de l’impost.
El Sr. Postigo diu que el sorprèn el que apunta el Sr. Soler, més tenint en compte que ni la
Diputació ni l’Ajuntament signarien un conveni si no fos necessari. Pel que fa a la
referència que ha fet el Sr. Soler d’increment de l’impost, tal com ja varen dir, no
augmentaran els impostos, sinó que el que s’intentarà és fer justícia tributària. Afegeix
que a l’Ajuntament no li costa res aquest inspecció, ja que només haurà de pagar el 5% de
les quantitats que aflorin com a conseqüència de la inspecció. Tot i que s’ha dit que
aquest impost desapareixerà, mentre estigui vigent ells seguiran fent el que creuen que és
la seva obligació.
Seguidament la Secretària explica per què la Diputació no té la inspecció de l’IAE pel
que fa al municipi de Llagostera.
A continuació el Sr. Soler pren de nou la paraula i diu que el conveni parla d’uns plans
d’inspecció, però no s’ha explicat res sobre els programes d’actuació que té previst
aplicar l’equip de govern, però no s’ha explicat res sobre els programes d’actuació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb el següent resultat:
A favor: 7 (ELL)
Abstencions: 5 (CiU)
2.2 APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA LA
TAXA PEL REGISTRE I RECOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA.Es llegeix la següent proposta:
Atès que per precepte legal l’Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia 26 de gener del
2000 va aprovar l’ordenança municipal de control i tinença d’animals, correspon ara
aprovar l’ordenança fiscal de la taxa pel registre i recollida d’animals de companyia.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment l’ordenança núm. 15 de la taxa pel registre i recollida
d’animals de companyia que consta de quinze articles, segons consta a l’expedient
Segon.- Exposar-la al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.- Durant el
període d’exposició pública, els interessats podran examinar l’expedient en la Secretaria
de l’Ajuntament i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu
sense necessitat de nou acord.
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El Sr. Moll pren la paraula i explica que el que es pretén amb l’ordenança és regular la
taxa pel servei de recollida dels animals domèstics i constituir el fet imposable. Afegeix
que a l’expedient consta l’estudi econòmic.
El Sr. Postigo exposa que aquesta ordenança no és un caprici de l’equip de govern, sinó
que ve exigida per llei. Diu que es farà una campanya de sensibilització en aquest tema.
Explica que Llagostera, després de Girona i Salt, és el municipi del Gironès on es troben
més gossos abandonats i es dedueix que pot ésser pel fet que és un poble de pas.
El Sr. Ramírez fa una sèrie de suggeriments per introduir a l’ordenança, els quals segons
el seu entendre la millorarien. També diu que li estranya que es parli d’una placa, quan no
ha trobat cap referència a l’ordenança sobre tinença d’animals domèstics.
El Sr. Alcalde diu que es mirarà l’ordenança d’animals domèstics per comprovar el que
diu el Sr. Ramírez en relació a la placa.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA:
3.1 DONAR COMPTE DE LA RENOVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
AMB EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA.
El Sr. Postigo pren la paraula i comenta els principals aspectes del conveni que fa uns
quants anys que es ve signant amb aquest grup sense pràcticament variacions i
l’encoratja a seguir endavant amb la iniciativa.
4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:
4.1 APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES RELATIVA A L’EIXAMPLAMENT DEL CARRER DE LA CREU.El llegeix la següent proposta:
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 29 de desembre de 1999, va aprovar inicialment
el projecte de modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament, relativa a
l’alineació del carrer de la Creu, redactat pels serveis tècnics municipals i promogut per
l’Ajuntament.
El projecte ha estat exposat al públic durant un mes, mitjançant anuncis inserits en el BOP
nº 9, de 20.1.00, el Diari “El Punt”, de 13.1.99, i el tauler d’edictes de l’Ajuntament, i
l’acord d’aprovació inicial ha estat notificat individualment als propietaris afectats.
Durant aquest tràmit s’ha presentat un sola al·legació, per part de l’August Roqueta
Nadal, la qual ha estat informada desfavorablement pels serveis tècnics municipals,
segons el dictamen que consta a l’expedient i que s’assenyala a efectes de motivació.
D’acord amb l’article 59.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i la resta
de normativa concordant.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per l’August Roqueta Nadal, i, en
conseqüència, aprovar provisionalment, en els mateixos termes en què fou inicialment
aprovat, el projecte de modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament,
relativa a l’alineació del carrer de la Creu, redactat pels serveis tècnics municipals i
promogut per l’Ajuntament.
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Segon.- Trametre dos exemplars del projecte i una còpia completa de l’expedient
administratiu a la Comissió d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva i
posterior publicació al DOGC als efectes de l’entrada en vigor.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’August Roqueta Nadal, juntament amb una còpia de
l’informe tècnic motivador, i a la resta de propietaris afectats.
Pren la paraula el Sr. Postigo i diu que un veí afectat ha presentat una al·legació que es
proposa desestimar.
Afegeix que no creu que se’l perjudiqui i que en sortirà beneficiat, tant el veí com la resta
del poble.
El Sr. Comas diu que, tal com varen fer en l’aprovació inicial, el seu vot serà favorable.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
4.2 APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES RELATIVA A LA NORMATIVA REGULADORA DE LES
EXPLOTACIONS RAMADERES.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 30 de maig de 1999, va aprovar
provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament
relativa a la normativa reguladora de les explotacions ramaderes, recollida als articles 172
bis, 176 i 183, segons el projecte redactat pels serveis tècnics municipals que consta a
l’expedient i promogut per l’Ajuntament.
Atès que la Comissió d’Urbanisme de Girona, en sessió del dia 2-2-2000, va acordar
suspendre l’aprovació definitiva de la modificació de Normes Subsidiàries de
planejament relativa a la normativa reguladora de les explotacions ramaderes fins que
mitjançant un text refós s’incorporessin les observacions dels informes del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de data 26-1-2000 i del Departament de Medi Ambient
de data 31-1-2000.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals, aconsellant l’estimació parcial de les
observacions fetes en l’informe emès pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
en el sentit que és de veure en cada cas; i recollint cadascuna de les observacions fetes en
l’informe emès pel Departament de Medi Ambient.
Vista la nova redacció sorgida a partir dels informes emesos pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i pel Departament de Medi Ambient.
I d’acord amb l’article 130 del Reglament de Planejament Urbanístic i la resta de
normativa concordant.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Incorporar en el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
planejament relativa a la normativa reguladora de les explotacions ramaderes, recollida
als articles 172 bis, 176 i 183, que consta a l’expedient i promogut per l’Ajuntament,
cadascuna de les observacions fetes en l’informe emès pel Departament de Medi
Ambient; i incorporar parcialment les observacions formulades en l’informe emès pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en data 26-1-2000, en el sentit que en cada
cas s’indica a l’informe dels serveis tècnics municipals, de data 20-3-2000:
1) Que en relació al punt primer on es diu que en les Disposicions Generals - art 172 bis
- algunes normes estan derogades, dir que s’han fet les gestions oportunes amb el propi
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i amb el Departament d’Indústria i
Energia de la Generalitat de Catalunya per tal d’actualitzar les normes vigents i que
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puguin tenir una incidència en els criteris per regular les explotacions ramaderes en el
terme municipal de Llagostera i, per tant, quedarà esmenat en el text refós núm. 2.
2) Que en relació al punt segon on es considera des del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca que la limitació proposada de separació entre granges de categoria
-b- en 1.000 m. dificultarà la implantació de noves instal·lacions, cal dir que la
legislació no regula ni especifica cap distància mínima de separació entre explotacions
ramaderes de vacú i deixan a criteri de cada Ajuntament aquesta limitació. Si bé és
veritat que la impossibilitat de transmissió de malalties entre explotacions ramaderes
destinades a bestiar vacú queda garantida amb distàncies possiblement inferiors, la
limitació a 1.000 metres pot beneficiar igualment les pròpies explotacions i permet
fer compatibles altres usos en el sòl no urbanitzable. És per això que es DESESTIMA
l’al·legació.
3) Que en relació al punt tercer on es demana el trasllat d’explotacions a altres llocs del
municipi, cal dir que en aquest punt el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
considera que seria convenient preveure la possibilitat d’autoritzar el trasllat de les
explotacions ramaderes que puguin quedar afectades per futures modificacions de
Normes i que limitin els usos i edificacions propis de l’activitat ramadera. Es considera
que no és convenient fer aquesta salvetat donat que no és procedent garantir el
manteniment de les explotacions ramaderes sobre supòsits que no es contemplen en
aquest moment. En tot cas, si per causa de canvi de planejament pogués quedar
afectada una explotació ramadera, seria el propi planejament que podria contemplar la
possibilitat de trasllat. És per això que es DESESTIMA l’al·legació.
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
planejament relativa a la normativa reguladora de les explotacions ramaderes, recollida
als articles 172 bis, 176 i 183, que quedarà redactada segons és de veure en el text refós
núm. 2 del projecte adjunt.
Tercer.- Trametre dos exemplars de la normativa aprovada, degudament diligenciats, i
una còpia de l’informe emès pels serveis tècnics municipals, a la Comissió d’Urbanisme
de Girona als efectes de la seva aprovació definitiva i posterior publicació al D.O.G.C.
El Sr. Postigo explica que la proposta va en el sentit de la resta d’acords en aquest tema,
que no s’afegeix ni es treu res i que l’única cosa que s’ha fet ha estat introduir-hi el que
demanen els informes del DARP i Medi Ambient.
El Sr. Ayach diu que el seu grup ho veu amb bons ulls, que la proposta ja va ésser feta per
CiU i demana que s’agiliti al màxim la tramitació dels expedients pendents, ja que fa molt
de temps que estan suspesos.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
4.3 IMPULSAR LA CREACIÓ D’UNA ENTITAT LOCAL DE L’AIGUA (ELA)
CONJUNTAMENT AMB ELS MUNICIPIS DE CASSÀ DE LA SELVA I
CAMPLLONG.Es llegeix la següent proposta d’acord:
El Parlament de Catalunya va aprovar recentment la Llei 6/1999, de 12 de juliol,
d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua, en el títol preliminar de la qual es proclamen
els principis bàsics que han de regir l’actuació de la Generalitat en aquestes matèries.
Aquests principis es fonamenten en la consideració de l’aigua com un recurs natural escàs
i indispensable per al desenvolupament harmònic i sostenible de les activitats
econòmiques, que ha de ser optimitzat i que requereix una gestió eficient mitjançant la
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introducció de tècniques d’estalvi d’aigua i de foment de la reutilització planificada del
recurs.
En l’exposició de motius de l’esmentada llei s’argumenta la necessitat de prendre les
decisions al nivell més pròxim a les situacions concretes d’ús i degradació del recurs, per
la qual cosa es preveu la creació d’entitats locals de l’aigua (ELA), a les quals s’atribueix
competències i recursos econòmics de l’Agència Catalana de l’Aigua i també dels ens
locals, quan sigui procedent, en matèria d’abastament d’aigua i de sanejament d’aigües
residuals per a la gestió més eficient dels recursos hídrics, alhora que es fomenta la
constitució d’entitats locals de l’aigua per a la gestió integrada de l’aigua en l’àmbit de la
conca o de porció de conca fluvial.
Atès que els municipis de Cassà de la Selva, Llagostera i Campllong constitueixen la
pràctica totalitat del territori comprès dins les conques hidrogràfiques de les rieres
Verneda i Gotarra.
Vist que el Ple municipal de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de
gener del 2000, va aprovar per majoria absoluta una moció presentada pel grup municipal
de l’Entesa per Llagostera mitjançant la qual es pretenia augmentar el control de la
qualitat de les aigües subterrànies, competència actualment assumida per la Generalitat a
través de l’Agència Catalana de l’Aigua, però delegable a les ELA, d’acord amb el que
disposa l’esmentada llei 6/1999.
Atès que, segons allò establert a l’article 2.10 de la llei 6/1999, una entitat local de l’aigua
qualificada (ELA qualificada) és un ens local supramunicipal o agrupació d’ens locals
amb personalitat jurídica pròpia, adequats per a la gestió integrada de l’aigua en una
conca o una porció de conca fluvial, l’àmbit territorial dels quals és definit per la
planificació hidrològica, tot i que aquesta adequació dels ens no implica, necessàriament,
la gestió efectiva de tots els serveis compresos en la gestió integrada de l’aigua.
Atès allò establert a l’article 4 de la llei 6/1999, en relació a les competències que en
matèria d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua té la Generalitat i que són delegables a
les ELA; i als articles 6 i següents de l’esmentada llei, en relació a la naturalesa i la
constitució de les ELA.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Impulsar la creació de l’entitat local de l’aigua qualificada de Cassà de la Selva,
Llagostera i Campllong.
Segon.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que delegui o informi sobre els tràmits
a seguir per aconseguir la delegació de les següents competències, que hauran de venir
acompanyades de les corresponents transferències econòmiques necessàries per poder-hi
fer front:
1.- L’ordenació i la concessió dels recursos i els aprofitaments hídrics, fins i tot
l’aprofitament de les aigües residuals i, en general, totes les funcions d’administració i
control de qualitat del domini públic hidràulic, inclosos l’atermenament i la modificació i
la correcció dels llits fluvials, en les conques compreses íntegrament en l’àmbit territorial
dels municipis de Cassà de la Selva, Llagostera i Campllong (article 4.1 b llei 6/1999).
2.- La determinació de la política d’abastament i de sanejament d’aigües i la coordinació
de les administracions competents en l’àmbit territorial dels municipis de Cassà de la
Selva, Llagostera i Campllong (article 4.1 i llei 6/1999).
3.- La promoció i l’execució, si s’escau, de les actuacions de política hidrològica que són
necessàries per pal·liar els dèficits i els desequilibris que hi pugui haver en l’àmbit
territorial dels municipis de Cassà de la Selva, Llagostera i Campllong (article 4.1 i llei
6/1999).
Tercer.- Delegar a l’ELA de Cassà de la Selva, Llagostera i Campllong, una vegada
aquesta estigui constituïda, les competències municipals en matèria d’abastament i
sanejament de l’aigua.
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Quart.- Notificar el contingut d’aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i als
Ajuntaments de Cassà de la Selva i Campllong.
El Sr. Alcalde pren la paraula i fa referència a l’acord de Ple pel qual se sol·licitava a
l’Agència Catalana de l’Aigua que informés sobre l’estat de les aigües de Llagostera, i
que es va tenir una reunió amb els Alcaldes de Cassà de la selva i Campllong a instància
de la mateixa Agència de l’Aigua. Diu que si es tira endavant serà la primera entitat local
de l’aigua que es constitueix i que poden passar dues coses: que la Generalitat hi aboqui
recursos o bé que no vulguin fomentar aquesta iniciativa i que els recursos no siguin
suficients, però pensa que s’ha de ser agosarat en aquest tema.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que veuen bé la iniciativa, tot i que pensen que es
parteix d’una base equivocada en deixar fora pobles que també hi haurien d’estar, com és
el cas de Sant Andreu Salou. També caldria estudiar com es podrà gestionar, ja que pensa
que es podria fer millor a nivell comarcal.
El Sr. Postigo respon que el fet que aquests municipis siguin els impulsors, no vol pas dir
que s’exclogui ningú i segurament s’hi incorporaran. Pel que fa al que ha dit el Sr.
Comas de la gestió a nivell comarcal, no comparteix l’interès del Consell de tenir
competències que corresponen als municipis. Acaba dient que els Alcaldes dels municipis
impulsors ja han quedat per parlar de la possible gestió i no estan tancats a res.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
5è.- MOCIONS:
5.1 MOCIÓ DE CIU PER INCLOURE L’ARRANJAMENT DEL PASSEIG POMPEU
FABRA DINS EL PUOSC.
Es llegeix la següent Moció:
“Moció que presenta al Ple de l’Ajuntament de Llagostera el Grup Municipal de
Convergència i Unió.
Atès que en el Pressupost del 2000 no s’ha previst específicament cap partida destinada a
l’arranjament del Passeig Pompeu Fabra.
Atès que en l’actualitat està obert el període de presentació de projectes per sol·licitar les
subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i encara es poden incloure
projectes en la sol·licitud.
Atès l’estat de conservació que presenta en l’actualitat el Passeig Pompeu Fabra.
Atès que l’arranjament i millora d’aquest espai públic repercutirà positivament en la
majoria de la ciutadania de Llagostera, el Grup de CiU a l’Ajuntament de Llagostera
proposa al Ple Municipal l’adopció del següent acord:
Incloure dins la sol·licitud de subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya,
una subvenció destinada a l’arranjament i millora del Passeig Pompeu Fabra.
En Ramon Soler Salvadó. D.N.I. 40.328.014.- En Josep Ayach Costa. D.N.I. 77.910.420”.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que tenint en compte que es va dir que encara no es
tenen les propostes concretes per demanar subvenció al PUOSC, pensen que aquesta
obra necessita aquesta subvenció i per això s’ha fet la proposta.
El Sr. Postigo diu que agraeix a CiU la proposta, no obstant això, tal com ja varen dir a la
Comissió Informativa tot i que és evident que el Passeig necessita un arranjament,
aquesta no és una de les prioritats a demanar, ja que quan es demana la subvenció se sap
la quantia màxima i es pretén que la subvenció cobreixi el cost màxim de les obres
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prioritàries que segurament serà el Cementiri, ja que es disposa de pocs nínxols i per tant,
és necessària l’ampliació i també és prioritària l’obra d’urbanització de la zona que
envolta la zona esportiva. Aquesta actuació es fa pensant en el sector Ganix, Fonollerons i
l’IES, tot i que no es descarta que se’n pugui presentar alguna altra. Pel que fa al Passeig,
la idea és fer-hi un treball de manteniment, canviar els bancs, millorar el manteniment
dels arbres, que es farà amb el sistema de gota a gota i millorar la pavimentació dels
carrers que l’envolta. Pensa que per arranjar el Passeig s’ha d’estar obert a suggeriments i
es podria fer un concurs d’idees. Per tot l’exposat lamenta no poder votar a favor de la
proposta.
El Sr. Comas respon que ells pensen que seria una millora per al poble. No discuteixen
que Llagostera necessita l’obra del Cementiri i troben estrany que no es fes quan hi
havia partida. Creuen que el que es pensa fer en el Passeig no és suficient i que els arbres
estan mig morts i caldrien altres actuacions. Pel que fa a la urbanització de l’entorn del
pavelló, pensen que l’Ajuntament hauria de facilitar que les subvencions anessin
repartides i aquí tot el terreny és municipal.
El Sr. Postigo respon que els terrenys municipals són de tothom i per tant en gaudeix tot
el poble, per això creu que és el repartiment més just. Quant al Cementiri, si no es va fer
l’obra és perquè el concurs va quedar desert i s’estan estudiant les possibles causes.
Sotmesa la proposta a votació, es desestima amb el següent resultat:
En contra 7 (ELL)
A favor 5 (CiU).
5.2 MOCIÓ DE CiU RELATIVA A L’ETIQUETATGE EN CATALÀ EN ELS
ÀMBITS COMPETENCIALS DEL MUNICIPI.Es llegeix la següent Moció:
“Moció que presenta al Ple de l’Ajuntament de Llagostera el Grup Municipal de
Convergència i Unió.
Atès que en moltes ocasions es pot comprovar com les ampolles d’aigua, vi i cava que se
serveixen en els bars, menjadors i en actes institucionals o d’entitats que es fan a
Catalunya, estan etiquetades en llengües que no són la catalana.
Atès que aquesta marcada tendència ve de la inèrcia d’alguns consumidors a comprar uns
productes i a no portar la teoria a la pràctica.
Atès que l’article 37.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística estableix
que les corporacions locals han de fomentar la imatge pública i l’ús del català i poden
establir bonificacions i exempcions fiscals per als actes relacionats amb la normalització i
el foment de l’ús de la llengua catalana.
Atès que els productes etiquetats en català existents a Catalunya és d’un 2% de la
totalitat i que es troba notablement en desavantatge vers el castellà, que és un 95%. El
3% restant correspon a altres llengües.
ACORDS
Primer.- Que l’Ajuntament de Llagostera es posicioni a favor de fomentar l’avenç de l’ús
social del català en els àmbits competencials del seu municipi respecte a l’etiquetatge en
català.
Segon.- Que en l’Ajuntament de Llagostera es consumeixi, a partir del dia en el qual
s’aprova aquesta moció, aigua, vi i cava etiquetat en català en els seus actes institucionals
com així també en el seu consum intern diari.
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Tercer.- Que en tots els organismes que depenen de l’Ajuntament de Llagostera (policia
local, escoles, oficines de turisme, instal·lacions esportives, etc.) es consumeixi, quan es
donin els casos i a partir del dia en el qual s’aprova aquesta moció, aigua, vi i cava
etiquetat en català en els seus actes institucionals com així també en el seu consum diari.
Quart.- Traslladar aquesta moció a la mesa del Parlament de Catalunya.
En Josep Manel Ramírez Malagón. D.N.I. núm.40299492.- En Josep Comas Boadas.
D.N.I. núm.40312404.- Llagostera, 20 de març del 2000”.El Sr. Ramírez pren la paraula i exposa que la moció cal situar-la en el marc d’una
campanya institucional que té com a objectiu general el foment de l’ús de la llengua
catalana en tots els seus aspectes i, més particularment, l’augment de la demanda de
productes etiquetats en català, en el sentit de fer que el productors de Catalunya notin un
augment real de la demanda d’aquests productes gràcies al fet que diverses entitats i
institucions hagin adoptat la inèrcia d’exigir-los en els àpats i actes públics que
organitzin.
Som conscients que la oferta de productes etiquetat en català existents a Catalunya es
molt baixa; les empreses ho justifiquen amb el fet que no n’hi ha una clara demanda,
cosa que malauradament és prou certa.
Per tant, un segon objectiu d’aquesta campanya es trencar amb aquesta inèrcia i fer que
els productors acabin etiquetant també en català perquè hi hagi una demanda de la
societat catalana respecte a aquests productes.
Hem seleccionat l’aigua, els vins i el cava atès que es tracta de productes en la producció
dels quals Catalunya és capdavantera.
Creiem que les corporacions locals prioritariàment haurien de complir els articles 30 i
37.2 de la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que estableixen l’ús i el
foment de la llengua catalana i fan referència a l’ús del català a l’etiquetatge a les
empreses públiques de la Generalitat i de les corporacions locals i de les seves empreses
concessionàries (organismes autònoms).
Per tots aquests motius creiem que la moció és perfectament pertinent i que una moció
conjunta de tota la corporació donaria més força a la petició, sempre i quan l’equip de
govern tingui a bé donar-hi suport.
El Sr. Noguera pren la paraula i diu que no entén per què ara CiU presenta aquesta
moció, quan en el Parlament va ésser rebutjada per CiU i el PP, quan la va proposar ERC.
El Sr. Postigo diu que els objectius que persegueix la moció els troben correctes, ja que
ells defensen totes les llengües i també troben encertat que es promocionin les llengües
que no tenen el tractament correcte. No obstant això, caldria que es modifiqués la moció
en el sentit de dir que “es consumeixi preferentment ” si volen el seu vot favorable.
S’accepta la modificació proposada i la moció s’aprova per unanimitat.
6è.- PROPOSTES URGENTS:
No se’n produeixen.
7è.- PRECS I PREGUNTES:
7.1 REFERENTS AL CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
No se’n produeixen.
7.2 REFERENTS A ALTRES QÜESTIONS.
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El Sr. Comas demana si en la dinàmica dels plens a partir d’ara contestarà sempre
l’Alcalde o ho faran els regidors.
El Sr. Alcalde diu que no serà sempre ell qui respongui, però el que s’intentarà evitar és el
cos a cos, que tant agrada al grup de CiU.
El Sr. Soler demana al Sr. Jaume Moll que expliqui en què consisteix el padró d’arbitris i
per què és inferior la quantitat pressupostada respecte a la quantitat aprovada al padró
quan ja se sabia quina seria la quantitat que es podia recaptar.
La Secretària respon que escombraries i guals.
L’Alcalde diu que val més ésser prudents en els ingressos que es consignen en el
pressupost, que no que estiguin inflats.
El Sr. Comas manifesta la seva queixa pel fet que a les bases aprovades pel concurs de
les places de Secretari i Interventor no hi figura com a membre del Tribunal cap membre
de CiU, en contra del que va prometre l’Alcalde i demana si hi ha hagut un canvi de
criteri.
El Sr. Alcalde respon que no hi ha hagut canvis i es manté la proposta.
El Sr. Ayach demana qui es farà càrrec del corredor de serveis de la variant.
El Sr. Alcalde respon que Carreteres, però cal aclarir si es considera que és zona
d’afectació o bé s’expropia i que contestarà al proper Ple.
El Sr. Postigo pren la paraula i explica que es pensa fer reunions amb els afectats pel tema
de la C-253.
També diu que es va fer una petició a la Diputació perquè subvencionés el 50% de la
cartografia digital.
Informa d’un escrit de la Diputació sobre la cruïlla de Sant Llorenç, que aquest any es
farà el projecte i que s’eixamplarà i adequarà la carretera fins a Sant Llorenç.
També informa que el dia 10 de març es va fer un acte simbòlic a favor del Tibet, en el
qual varen participar-hi varis ajuntaments, en commemoració de l’opressió del poble
tibetà per part de la Xina des de fa 41 anys, per aquest motiu es va posar la bandera del
Tibet.
I no havent-hi més assumptes per tractar, a tres quarts menys cinc minuts de dotze la nit,
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi
la Secretària, que ho certifico.
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ACTA Nº 5/2000 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 5 DE MAIG DEL 2000.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia cinc de maig de l’any dos mil, es reuneix
el Ple de la Corporació sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Lluís Postigo García i amb
l’assistència dels Regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló
Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Miquel Ramis Coris, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas
Boadas, Manel Ramírez Malagón, Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvadó. Excusen la
seva assistència el Sr. Salvador Devant Ribera i la Sra. Marta Julià Mestres. Actua de
Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica el motiu de perquè la sessió s’ha fet extraordinària i
diu que és perquè el termini per presentar les peticions al PUOSC acaba el dia 8 de maig i
s’ha esperat ja que s’estaven acabant els projectes que es volien incloure-hi.
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DEL DIES 8 I 29 DE MARÇ
DEL 2000.Atès que per part dels membres de l’oposició es demana que es facin tota una sèrie
d’esmenes, s’acorda deixar-les sobre la taula i consultar la gravació per veure si correspon
fer les esmenes sol·licitades.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE
COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTADES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
2.1 Decrets d’Alcaldia.
Es dóna compte dels decrets números 178 al 268.
El Sr. Alcalde explica que 34 fan referència a llicències d’obres, 6 a ordres d’execució, 5
ajusts per temes de Serveis Socials, 10 a sancions de trànsit. Destaca com a rellevants el
núm. 232, que fa referència al concurs literari Sant Jordi que es va concedir a Jordi Pinsach
Estañol, el 210 i 211 on s’accepten les cessions anticipades de terrenys de vial de l’avinguda
Canigó, motivat per poder obrir un carrer al sector de Fonollerons. El número 205 pel qual
s’atorga la beca Esteve Fa i el número 184, pel qual s’estableix seguir la tramitació per a la
urbanització de la Baixada de Caldes, que ha estat molt temps parat, tot i que hi ha una
sentència que obliga l’Ajuntament a realitzar aquest projecte.
2.2 Acords de Comissió de Govern.
Seguidament fa referència als següents acords de la Comissió de Govern:
-Atorgament d’una subvenció al Casal per fer la Passió, de 30.000—PTA i una altra
subvenció a l’Escuderia Baix Empordà per dur terme el Rally Cales de Palafrugell.
-Atès que el dia 7 de maig es farà una trobada internacional de familiars i simpatitzants de la
causa antifeixista al camp de Mauthausen (Àustria), a petició del Sr. Antoni Mascort es va
concedir una subvenció per fer una ofrena foral a les víctimes del nazisme.
-Es va encarregar a ICIT una inspecció periòdica reglamentària de les instal.lacions
elèctriques municipals.
-Es varen aprovar les bases per al pregó de la Festa Major 2000, amb l’objectiu d’aconseguir
que sigui original en la seva confecció.
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-Atorgament d’una subvenció a la Societat de Caçadors Sant Hubert, per a activitats Festa
Major.
-Renovació del contracte amb el Sr. Gerard Nadal, assessor urbanístic.
-Subvenció a l’Associació Espanyola contra el Càncer i informa que el proper dia 13 de
maig es farà un sopar benèfic organitzat per aquesta Associació per recaptar fons i convida
que s’hi vagi, atès que és una bona causa.
2.3 Desdoblament de la C-253.
Seguidament el Sr. Alcalde informa que per al proper dia 12 de maig s’ha convocat una
reunió amb els veïns per informar sobre el tema i convida tothom a assistir-hi.
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA:
3.1 Resolució al·legacions presentades en el període d’informació pública del
Pressupost Municipal i aprovació definitiva.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Vistes les al·legacions presentades pel Sr. Josep Comas Boadas, en representació del grup
municipal de CiU, durant el període d’informació pública del pressupost municipal per a
l’exercici del 2000.
Atès que les al·legacions es poden classificar en dos grups, el primer en el qual es demana
que es rectifiqui la classificació econòmica i funcional d’algunes partides del pressupost
d’ingressos i de despeses per adaptar-les a l’ordre de 20-09-1989, sense que es modifiqui en
res la quantia del pressupost i l’altre en el qual es demana que es declari nul l’acord
d’aprovació del pressupost atès que, segons el seu entendre, no s’ha seguit el tràmit preceptiu
per a la seva aprovació, al·legant que hi manquen els informes a què fa referència l’article
163.1 a) de la Llei 8/87 i 149.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que de l’examen de l’expedient es desprèn que hi consta un informe subscrit per la
Secretaria-Intervenció, on es contemplen els requisits que enumera l’article 149 e) de la Llei
39/88 Reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que els càrrecs de Secretaria i Intervenció a l’Ajuntament recauen en una mateixa
persona, per tant, s’ha d’entendre que s’acompleix el que s’exigeix en la legislació aplicable.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Estimar les al·legacions primera i segona presentades pel Sr. Josep Comas Boadas i
rectificar el pressupost municipal en el sentit d’esmenar l’error existent en la classificació de
diverses partides, d’acord amb l’annex que s’adjunta a la proposta.
Segon.- Desestimar l’al·legació tercera, atès que a l’expedient hi figura l’informe preceptiu
subscrit per la Secretària-Interventora, on es contemplen els requisits enumenrats a l’article
149.e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i per tant, l’expedient s’ha tramitat
d’acord amb la normativa aplicable.
Tercer.- Aprovar definitivament el pressupost municipal per a l’any 2000.
El Sr. Moll pren la paraula i diu que s’estima l’al·legació primera, mentre que pel que fa a la
segona al·legació es desestima, ja que d’acord amb l’informe emès per la Secretaria,
l’expedient ha estat tramitat de manera correcta.
El Sr. Ramírez pren la paraula i diu que es felicita per l’actitud de l’equip de govern i es
feliciten ells, ja que demostra que no és cert el que sempre es diu que no fan res de positiu i
amb aquest acord es pot veure que no és així. Per altra banda i pel que fa al segon punt, diu
que es veu que hi ha una diferència de criteris, però que ells reiteren que hi manca l’informe
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de la intervenció. Insisteix que l’informe que consta a l’expedient no és suficient i que per
tant és un tema que neix viciat.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:
A favor
7ELL
En contra
4 CiU
4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA:
4.1 Creació del Consell Municipal de Comunicació i aprovació del reglament
regulador.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Vista la Crida per la independència dels mitjans de comunicació municipal on diversos
professionals de l’àmbit de la comunicació de Catalunya manifesten la conveniència de la
creació de consells municipals que vetllin pels continguts i la qualitat de la informació dels
mitjans de comunicació municipal,
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 26 de gener del 2000, va acordar crear un
nou marc comunicatiu en l’àmbit municipal, el Consell Municipal de Comunicació, que
garanteixi uns continguts plurals i de qualitat a partir de les realitats i de les necessitats
immediates,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Crear el Consell municipal de comunicació.
Segon.- Aprovar el Reglament del Consell municipal de comunicació.
Tercer.- Exposar-lo al públic pel termini de 30 dies, passat el qual i si no es presenten
al·legacions es considerarà aprovat definitivament i es publicarà íntegrament en el Butlletí
Oficial de la Província.
La Sra. Montserrat Vila explica que el Consell neix amb la voluntat d’ésser una eina de
diàleg i garantir la llibertat informativa del mitjans de comunicació locals, especialment en
períodes electorals i per tal de garantir la igualtat de tots els partits polítics per tenir-hi accés
El Sr. Comas pren la paraula i diu que comparteixen la finalitat i l’objectiu d’aquesta
proposta i així ho varen manifestar a la comissió informativa, en la qual varen demanar una
sèrie de rectificacions, però que veuen que no es contemplen , ja que no entenen la
contradicció en el punt on es parla del temps del mandat i que cal afegir-hi una disposició
transitòria on es digui que la primera legislatura serà per cinc anys.
La Sra. Vila respon que efectivament es va dir i cal afegir-hi aquesta transitòria.
El Sr. Comas manifesta que si es fa aquesta esmena, el seu vot serà favorable.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
5è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:
5.1 Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall promogut pel Sr. Xavier Blasco Vergel.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Aprovat inicialment l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums de la finca situada al
carrer Vidreres núm. 4 per la Comissió de Govern del dia 8-2-2000 i

3

Atès que s’ha sotmès a informació pública pel termini de vint dies en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 29 de 4-3-2000 i al diari El Punt de data 24-2-2000, sense que s’hagin
formulat al·legacions.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar definitivament l’Estudi de Detall promogut pel Sr. Xavier Blasco Vergel
referit a la finca situada al c/ Vidreres núm. 4 de la urbanització Mas Gotarra.
Segon.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província i
comunicar-ho a la Comissió Provincial d’Urbanisme en el termini de 10 dies, així com als
propietaris afectats, compresos en l’àmbit territorial de l’Estudi de Detall.
Seguidament el Sr. Comas pren la paraula i diu que el seu vot serà favorable, tot i que no
troben correctes el termes de l’informe tècnic que consta a l’expedient. No obstant això,
com que entenen que no es perjudica ningú, el seu vot serà favorable.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
5.2 Aprovació inicial del modificat i desglossat del projecte del cementiri municipal.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Vist el pressupost actualitzat i desglossat del projecte d’ampliació del cementiri municipal,
promogut per l’Ajuntament i redactat per l’arquitecte Francesc Ragolta Bagué.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el pressupost actualitzat i desglossat del projecte d’ampliació del
cementiri municipal, promogut per l’Ajuntament i redactat per l’arquitecte Francesc Ragolta
Bagué, amb un pressupost d’execució per contracta de 42.620.684 PTA, el qual es desglossa
en 31.865.880 PTA que corresponen a les actuacions C1, C2, C3 i actuació exterior, i
10.754.803 PTA que corresponen a l’actuació nínxols.
El Sr. Alcalde explica que és un projecte aprovat l’any 1998 i que es va treure a subhasta i va
quedar desert, per la qual cosa es va pensar que el preu era massa ajustat i per això s’han
revisat els preus, i a més que també s’ha de tenir en compte que per presentar la petició
d’inclusió al PUOSC calia que es desglossés la part que corresponia a nínxols de la resta i
per això ha estat necessari fer aquesta actualització i desglossat.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que pensen que és un projecte necessari i així ho varen
manifestar al moment de l’aprovació del pressupost. Malgrat això, vol que constin en acta
les observacions que varen fer l’altre dia a la comissió informativa en el sentit que el projecte
del cementiri està pensat no en sentit lineal tal com està ara, sinó en un sentit transversal,
amb un canvi d’eixos, i no s’ha tingut en compte i es va dir que seria bo que s’habilités una
zona d’aparcament de tres o quatre cotxes a la zona on abans hi havia els containers per
poder accedir, si més no els familiars més directes per evitar que hagin de fer un llarg tros a
peu, en una situació que moltes vegades pot ésser dolorosa i gravosa per a molta gent.
També es va dir que seria convenient que s’enjardinés i es cuidés més la part del projecte
que l’arquitecte ha definit com a C2, perquè la gent que se l’enterri en aquella zona no es
pugui considerar que se’ls està posant al darrere.
El Sr. Postigo respon que comparteixen els punts que ha exposat el Sr. Comas, i que pensen
que el projecte inicialment aprovat a proposta de CiU és millorable i ja s’ha donat
instruccions a l’arquitecte redactor perquè recuperi la idea inicial de dignificar l’entrada i
que també es projecti un columbari i es farà una pèrgola darrera la capella per tal de
millorar la imatge del sector. També s’hi construiran uns petits magatzems i uns lavabos.
Acaba dient que, una vegada el projecte estigui enllestit, es posarà a exposició dels veïns
per tal que hi puguin fer aportacions per millorar el projecte.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
5.3 Aprovació inicial de la memòria valorada de la urbanització del sector “Plaça
Narcís Casas”.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Vista la memòria valorada de les obres d’urbanització del sector de la plaça Narcís Casas,
redactada per l’arquitecte Sr. Robert Soler Aluart, segons encàrrec de la Comissió de Govern
del dia 13-10-1999.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la memòria valorada de les obres d’urbanització del sector de la plaça
Narcís Casas, redactada per l’arquitecte Sr. Robert Soler Aluart, amb un pressupost
d’execució per contracta per un import total de 95.820.669 PTA.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que s’ha d’aprovar aquesta memòria, per tal de sol·licitar
la seva inclusió al PUOSC, que comprèn els projectes que es volen dur a terme en els quatre
primers anys. Per al primer bienni és necessari projecte mentre que per al segon és
necessària una memòria valorada. Diu que també es posarà a exposició pública per tal que la
gent que l’ha de gaudir digui el que en pensa i amb què es podria millorar.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que l’obra és molt cara, pensa que el projecte s’ho ha de
valer i ha de satisfer clarament les necessitats de la gent de Llagostera, ja que és una
pressupost molt important. Diu que hi troben a faltar aparcament, ja que ha de satisfer les
necessitats d’aparcament del pavelló, del polivalent i la zona esportiva i que amb el projecte
que es presenta aquesta necessitat no queda satisfeta, i que espera que en el projecte definitiu
se subsani. Afegeix que també han trobat a faltar zones d’ombra i que es necessària per
poder-hi fer activitats a l’estiu. Diu que si troben altres suggerències les faran. Demana que
s’estudiï la possibilitat que el projecte definitiu sigui substancialment més barat, cosa que
agrairien tant ells com el poble de Llagostera.
El Sr. Alcalde respon que no és un projecte, sinó una memòria. Pel que fa als arbres, diu
que la plaça és una zona arbrada, no obstant això diu que hi haurà temps per fer-hi
aportacions per tal que el projecte sigui al màxim del gust de tothom.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
5.4 Aprovació de la sol·licitud d’inclusió d’obres en el PUOSC per al quadrienni 20002003.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Vist el Decret 74/2000 de Presidència de la Generalitat, de 22 de febrer, de convocatòria per
a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Concórrer al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003 amb
els següents projectes i amb les següents prioritats, anualitats i propostes de finançament:
Projecte: AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Anualitat: 2000
Prioritat: 1
Proposta de finançament: Fons propis ............................ 11.153.058 .-PTA
PUOSC .................................. 20.712.822.-PTA
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Total ....................................... 31.865.880.-PTA
Projecte: URBANITZACIÓ SECTOR PLAÇA NARCÍS CASAS
Anualitat: 2002
Prioritat: 2
Proposta de finançament: Fons propis ............................. 17.070.669.-PTA
Crèdit ...................................... 40.000.000.-PTA
PUOSC ................................... 38.750.000.-PTA
Total ........................................ 95.820.669.-PTA
Segon.- Aprovar els informes sobre l’interès públic de l’obra corresponents a cada projecte i
emesos per l’Alcaldia i la quantia de la subvenció sol·licitada.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la tramitació necessària per a l’execució d’aquest
acord.
El Sr. Postigo explica que les prioritats per concórrer al PUOSC es basen en el fet que en el
cementiri municipal es disposa de 35 nínxols i que són molt pocs en relació als nínxols
existents, un 2,2%, la qual cosa fa necessària aquesta ampliació que permetrà disposar de
208 nínxols més. Pel que fa a la Plaça Narcís Casas, es prioritza perquè sembla imminent la
urbanització Ganix, la qual possibilitarà la construcció de l’IES, a més si és té en compte
que hi ha la zona esportiva i el local polivalent ha portat una afluència de gent important i
per tant es pensa que s’ha de consolidar la zona. Es preveu executar-lo l’any 2002-2003 i
pensen que pot coincidir amb la urbanització Ganix. Pel que fa a l’al·lusió que ha fet el Sr.
Comas al pàrking, el fet que en el projecte es contempli poc pàrking no vol pas dir que no es
prevegi fer-ne més, ja que al darrera del polivalent i al costat del pavelló hi ha tota una zona
que pensen que seria interessant que fos zona de pàrking.
El Sr. Comas diu que discrepen de l’oportunitat d’ incloure’ls tots dos en el PUOSC , ja que
ells tindrien altres prioritats. Pel que fa al cementiri, celebren que es faci, ja que ells han dit
des del principi de la legislatura que era una obra necessària i per tant celebren aquesta
decisió. Pel que fa a la urbanització del sector de la plaça Narcís Casas, diu que tal com ja
s’ha dit, és una obra caríssima, ja que el poble de Llagostera s’haurà de fer càrrec com a
mínim de 57 milions de pessetes i reitera la necessitat d’abaratir el projecte. Pel que fa al
tema del pàrking, li estranya que el Sr. Postigo hagi dit que és farà a la banda de darrera, ja
que segons té entès els terrenys no són municipals i amb aquest anunci el que fa és encarir el
producte d’una manera clara i notable, ja que el propietari segurament encarirà la seva
valoració en conèixer l’afirmació que s’ha fet aquí i en aquest moment, per la qual cosa
pensa que és un error i que representarà un major cost per al poble de Llagostera. Acaba
dient que en tot cas aquestes no són les seves prioritats , com podin ésser el passeig i el Puig
del General, entre altres, i per tant no votaran a favor en aquest punt.
El Sr. Postigo respon que sempre han coincidit en la necessitat de l’ampliació del cementiri
com consta a les actes de quan estaven a l’oposició i si el projecte no es va realitzar és
perquè va quedar desert quan es va treure a subhasta i ara, una vegada actualitzat el
projecte, es torna a treure . Pel que fa a la plaça Narcís Casas, vol dir que el nom de la plaça
es va acordar a la darrera legislatura. Pel que fa al cost, a ells també els espanta el cost i vol
reiterar que no és la seva intenció executar tot el projecte en el període 2002-2003, però el
que s’intenta és aprofitar la màxima subvenció possible de forma que contempli el mínim
cost per a Llagostera, per la qual cosa és possible que s’hagi d’executar en diferents fases.
Pel que fa al tema dels terrenys del pàrking, no pensa que el que ell ha dit avui pugui encarir
més els terrenys, més tenint en compte que l’anterior equip de govern de CiU ja va arribar a
un pacte amb el propietaris d’aquests terrenys i que quan ells varen entrar a governar varen
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veure que els serveis tècnics varen fer una valoració molt inferior al preu que inicialment
s’havia pactat, o sigui que no creu que s’encareixin més. Acaba dient que per adquirir
aquells terrenys caldrà fer una modificació de normes per tal de preveure en aquella zona
l’equipament que s’hi vulgui fer.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:
A favor
7 ELL
En contra
4 CiU
5.5 Aprovació definitiva de les quotes urbanístiques de la U.A. Carrilet-1.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Atès que en data 31-7-1998 van finalitzar les obres d’urbanització de la U.A. CARRILET-1.
Vist l’informe tècnic i econòmic de l’arquitecte municipal i el quadre de quotes definitives.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les quotes definitives de les obres d’urbanització de la U.A. CARRILET1, segons el quadre que figura a l’expedient, i que corresponen a:
Cost total obra executada segons proj. Urbanització
31.294.018 PTA
Projecte tècnic i direcció d’obres
2.876.698 PTA
Xarxes elèctriques (ENHER)
2.799.312 PTA
Xarxes elèctriques (EXCAVACIONS MASSACHS 4.534.862 PTA
S.L.)
Obres ja executades per PROMOC. STA. ISABEL S.A. 1.027.651 PTA
COST TOTAL DE LES OBRES

42.532.541 PTA

Segon.- Requerir als propietaris afectats que en el termini d’un mes a comptar de la
notificació d’aquest acord facin efectives les quantitats que respectivament s’assenyalen en
el quadre de repartiment de quotes aprovat. Transcorregut aquest termini s’incoarà el
procediment de cobrança executiva amb els recàrrecs d’apressament, interessos i costes
corresponents.
Tercer.- Notificar-ho als propietaris afectats indicant-los el detall de la seva quota
respectiva.
El Sr. Postigo explica que és un tema que porta dos anys aturat i que calia desencallar.
El Sr. Comas manifesta que hi estan d’acord, que les quotes són correctes, i demana que es
tiri endavant la segona fase d’aquest sector.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
6è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS:
6.1 Donar compte del Conveni entre el Consell Comarcal del Gironès, l’Ajuntament i
l’Associació AVORA per execució del projecte d’integració social Lacoli-Drassa.
La Sra. Pla pren la paraula i exposa quins són els continguts i els objectius del programa que
contempla el conveni, signat entre l’Ajuntament, el Consell Comarcal i l ’Associació per
dur-lo a terme.
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7è.- PROPOSTES URGENTS.
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna proposta urgent.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que volien fer una proposta en relació al tema del català i
del rector de la Universitat Rovira i Virgili, però no han presentat una proposta urgent, ja que
si no hi està d’acord tothom no faran cap proposta, però demanarien que s’aprovés una
moció donant-li suport ja que pensen que no es mereix el tracte que està tenint ni les
acusacions que se li estan fent i creuen que seria important un acord de l’Ajuntament
donant-li suport.
El Sr. Alcalde explica que el Sr. Jordi Noguera també li ha proposat tractar el tema per
urgència i que a criteri seu no s’ha fet, perquè li ha semblat que no quedava prou justificat.
No obstant això, si el grup de CiU hi està d’acord es podria fer una proposta conjunta i
presentar-la al proper ple ordinari.
El Sr. Comas respon que pensen que és important que es faci més que no pas de la forma en
què es presenti.
El Sr. Alcalde manifesta que a la sessió del proper Ple es farà la proposta conjunta.
8è.- PRECS I PREGUNTES:
8.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.
No se’n produeixen.
8.2 Referents a altres qüestions.
El Sr. Comas diu que a la publicació al BOP del Decret de l’Alcaldia on es deleguen tota una
sèrie de temes a la Comissió de Govern, han pogut constatar que són moltes i diu que no els
sembla correcte, atès que l’Alcalde ara té una major dedicació.
El Sr. Alcalde respon que és un segon Decret, que precisament el que es fa es treure
competències que havien estat delegades, per tal d’agilitar els temes i les comissions, o sigui
que ha recuperat moltes facultats que vénen avalades per un informe tècnic.
Seguidament el Sr. Comas diu que està bé que els posin en el jurat del concurs pel programa
de la Festa Major, però que lamenta que se n’hagin d’assabentar pels fulletons que s’han
repartit pel poble, i pensa que no és la manera correcta de fer-ho, més quan fa pocs dies que
va haver-hi una comissió informativa i tot i que suposa que els fulletons ja estaven a la
impremta, no se’ls va dir res.
La Sra. Vila respon que varen manifestar la seva voluntat d’ésser-hi i han de comptar que
sempre que es faci un concurs hi seran.
El Sr. Comas fa un prec a la regidora de neteja viària, perquè es preguin mesures per a la
neteja de carrers, ja que segons la seva manera de veure cada dia estan més bruts i que no va
a menys sinó que va a més i que diversa gent del poble s’ha queixat.
La Sra. Pla respon que pensa que no és cert el que diu, ja que es fa la neteja cada dia a molts
sectors i que la brigada escombra de manera regular i dedica una bona part dels matins a ferla, però que la brigada també ha de fer altres coses. Acaba dient que tot i així confia que,
quan es resolgui el tema de fer la neteja amb una màquina, millorarà.
El Sr. Ayach pregunta si s’ha esbrinat de qui era competència fer l’expropiació de la zona de
servitud.
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El Sr. Alcalde diu que quan el Sr. Ayach hi ha fet referència en demanar que es rectifiqués
l’acta ho ha recordat i que ho mirarà i respondrà al proper Ple.
El Sr. Soler demana com està el tema del PIJ, si s’havia plantejat alguna solució, ja que és
necessari que hi hagi una persona que s’hi dediqui i per tant si es pensa agafar alguna
persona i què es pensa fer amb la documentació que hi ha actualment al pavelló.
La Sra. Vila respon que la intenció era integrar-lo a la biblioteca i que se’n fes parcialment
càrrec l’auxiliar de biblioteca i parcialment la persona que es contractarà per subaltern a
l’àrea de Cultura. Diu que només està pendent que hi vagi el fuster per adequar el lloc on es
preveu posar-lo. Pel que fa a la documentació que hi al pavelló del PIJ, diu que està
pràcticament tota per llançar, ja que és una documentació que s’actualitza de manera
constant.
El Sr. Soler diu que té coneixement que hi ha part de la documentació que es pot aprofitar, i
per altra banda pensen que la feina del PIJ és una feina activa i que amb una dedicació
parcial no és suficient, ja que hi ha una tasca d’impulsió d’activitats i no només
d’informació, a més diu que per altra banda a la biblioteca no hi ha espai per aquesta
activitat.
La Sra. Vila respon que és cert que a la biblioteca no hi ha espai, però també és cert que el
lloc on estava ara no estava ben integrat i tampoc n’hi havia d’espai, mentre que els PIJ que
s’han integrat a les biblioteques disposen d’un públic que en un altre lloc s’ha d’anar a
buscar, i que per altra banda ells s’han plantejat un punt d’informació mòbil en el sentit que
la informació arribi per exemple a l’Institut, de forma que es farà dos tipus d’informació,
aquella que estarà encarregada al personal que estigui a la biblioteca i una altra que anirà a
càrrec del personal de l’àrea de cultura de l’Ajuntament. Afegeix que és evident que això no
és l’òptim, però que entre el que hi ha ara i l’òptim s’ha escollit aquesta alternativa i de cares
a l’any vinent, es pot estudiar si cal ampliar la dedicació de la persona que s’encarregui del
tema.
El Sr. Soler demana si hi ha un projecte definit de quin tipus de PIJ es vol, ja que pensen que
està molt desasistit, i no han vist cap projecte ni iniciativa mitjanament seriós per començar a
treballar.
La Sra. Vila respon que, una vegada funcioni el sistema que es vol implantar, és quan es
podrà discutir si és eficaç o no.
Seguidament el Sr. Noguera pren la paraula i informa que s’ha iniciat la recollida selectiva
als bars i que va bé , que s’han tret 390 i 370 quilos, també es recull el bricks. Diu que
també s’ha netejat la zona de protecció de 25 metres de la Canyera. Que també s’ha iniciat la
recollida de brossa de jardins i que es col·locaran els contenidors per recollida
d’escombraries als veïnats. Afegeix que també s’ha clausurat l’abocador que es va
denunciar a través de la premsa.
El Sr. Ayach pregunta al Sr. Noguera quins criteris s’han seguit per col·locar els contenidors
als veïnats, amb quina periodicitat es recollirà. i quins tipus de contenidors es col·locaran.
El Sr. Noguera respon que pel criteri del pas, per tal que sigui més pràctic per als usuaris i
explica els punts on es col·locaran. Diu que de moment es posaran de recollida
d’escombraries amb una periodicitat que serà de dues vegades a la setmana. Pel que fa a la
recollida selectiva, també se’n col·locaran però a mesura que el Consell Comarcal els
subministri.
El Sr. Postigo demana a CiU si ja tenen una alternativa al traçat de la variant.
El Sr. Comas respon que, tal com ja varen dir, coincideixen amb una part del traçat que va
proposar l’equip de govern, des de l’encreuament del Toro fins l’última torra d’Enher, o
sigui la part més elevada malgrat que la ubicació del punt de trobada amb l’actual 250 no la
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troben encertada, ja que no resol la gran afluència de vehicles al Toro i pensen que en un sol
punt s’haurien de solucionar les dues coses. Aquesta és una solució que de moment, tot i
que no l’han plasmat en el paper, pensen que és millorable, però que en el que no
coincideixen és en la voluntat de separar el nucli urbà de Llagostera Residencial. Pensen,
amb les dades que tenen, que és un error i que caldria buscar una alternativa, cercant altres
solucions, però en cap cas passar per aquí, diu que al seu entendre la solució de l’equip de
govern limita el futur creixement industrial de Llagostera i que creuen que Llagostera
necessita una zona industrial nova i que amb la proposta es limita aquest creixement i que
per tant no s’ajusta a les necessitats de Llagostera.
El Sr. Postigo seguidament dóna coneixement que el Sr. Macias i el delegat de carreteres a
Girona varen venir a Llagostera per veure el desenvolupament de les obres de la carretera de
Tossa i va aprofitar per presentar el projecte de la cruïlla de Sant Llorenç, que s’ha optat per
fer una pas elevat, ja que un pas soterrani no garantia l’evacuació de les aigües. Afegeix que
se’ls va acompanyar a veure les zones que podrien sortit afectades per les obres de la
variant, i els varen exposar la seva alternativa i la que segurament seria la del grup de CiU i
varen treure el compromís que les dues alternatives sortirien a exposició pública.
El Sr. Alcalde manifesta el condol de l’Ajuntament per la mort del Sr. Llosent, que ha estat
una persona rellevant al poble.
I no havent-hi més temes per tractar, a les onze del vespre, s’aixeca la sessió de la qual
s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho certifico.
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ACTA Nº 6/2000 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 31 DE MAIG DEL 2000.-

PLE

DE

A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia trenta-u de maig de l’any dos mil, es reuneix
el Ple de la Corporació sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Lluís Postigo García i amb
l’assistència dels Regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló
Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Miquel Ramis Coris, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas
Boadas, Manel Ramírez Malagón, Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvadó i Salvador Devant
Ribera. Excusa la seva assistència la Sra. Marta Julià Mestres. Actua de Secretària la Sra. Dolors
Torrents Barnadas.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que atès que avui s’ha presentat en el Registre la renúncia de
la Sra. Marta Julià, com a regidora, correspon al Ple acceptar-la.
Seguidament la Secretària dóna lectura a l’escrit presentat per la Sra. Marta Julià i el Ple accepta
la renuncia.
Tot seguit el Sr. Alcalde manifesta el seu desig que millori la situació personal de la Sra. Julià.
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 8 I 29 DE MARÇ I 5 DE
MAIG DEL 2000.APROVACIÓ ACTA SESSIÓ DEL DIA 8 DE MARÇ
S’aprova per unanimitat amb la incorporació de les següents esmenes:
El Sr. Ramírez demana que es faci una esmena a la seva última intervenció de la pàgina 19, ja
que el que especifica l’acta diu que té poc a veure amb el que ell va dir i que vol atribuir a les
insuficiències acústiques del local on es va fer el Ple. Demana que consti:
El suposat informe d’intervenció que acompanya l’esborrany de pressupost del municipi no es
correspon en realitat amb el preceptiu informe de la intervenció en el termes que especifica la llei
Reguladora de les Bases de Règim local en el seu article 149.4, ja que aquest informe per la seva
estructura i contingut es correspon amb l’informe econòmico-financer que ha d’acompanyar,
com a annex, el pressupost de l’entitat local per constituir conjuntament amb la resta d’annexos el
pressupost general, d’acord amb el que disposa l’article 149. 1 de la llei Reguladora i és sobre
aquest pressupost general global sobre el qual versarà.
El Sr. Soler demana que a la mateixa pàgina 19, en la seva segona intervenció, s’hi afegeixi
després de “demana que“, “ja que es neguen a contestar les seves preguntes i contraposar
opinions “ es retiri...
I que al final del mateix paràgraf s’hi afegeixi “demana a la Sra. Pla que li digui on està la partida
pressupostària destinada a la millora de l’enllumenat i a la instal·lació de bombetes de baix
consum”.
A l’última intervenció del Sr. Soler s’hi afegeix “varen fer les al·legacions corresponents
denunciant la manca d’informes dient que es cobrava més del que costava el servei, i que
d’entrada la manca de l’informe que ells denuncien ja invalidaria per si sola l’aprovació del
pressupost”.
A petició del Sr. Ayach a la pàgina núm 12 s’afegeix el següent “ També es portarà terme una
neteja dels principals camins forestals consensuada amb el cap dels bombers de la Generalitat.”
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Pàg. 14 en el tercer paràgraf on diu “que tampoc hi consta partida per a l’arranjament del camí
de Can Sureda” , es rectifica per “que els 4.500.00,-ptes que va aportar la Masia de Can Sureda es
tindrien en compte a l’hora de redactar el pressupost”.
El Sr. Comas diu que la seva intervenció la troba resumida i en algun punts no reflecteix l’esperit
del que va dir i diu que aportarà literal el que va dir perquè hi consti.
Demana que consti expressament a l’acta, a la pàgina 13, a l’apartat de la seva intervenció on diu
que tampoc entenen l’important increment de sou que es fa l’Alcalde “que costarà al poble de
Llagostera 3.500.000,-ptes.”
Punt 3.2
Afegir-hi la votació
A favor
7 ELL
En contra
6 (CIU)
APROVACIÓ ACTA SESSIÓ DEL DIA 29 DE MARÇ
S’aprova per unanimitat amb la incorporació de les següents esmenes:
Pàg. 3 a la intervenció del Sr. Comas on diu “i que el temps que s’ha dedicat fins ara al tema és
poc”, ha de dir “ i que el temps que s’ha dedicat fins ara al tema no són més de cinc minuts”
El Sr. Soler demana que a la pàgina 5 punt 2.1 que la seva intervenció es modifiqui en el sentit
que digui “i diu que el conveni parla d’uns plans d’inspecció, però no s’ha ha explicat res sobre
els programes d’actuació que té previst aplicar l’equip e govern”.
Pàg. 13. Se substitueix la intervenció del Sr. Soler per la següent:
El Sr. Soler demana al Sr. Jaume Moll que expliqui en què consisteix el padró d’arbitris i per què
es inferior la quantitat pressupostada respecte a la quantitat aprovada al padró quan ja se sabia
quina seria la quantitat que es podia recaptar.
El Sr. Ayach demana que a l’apartat on l’Alcalde respon a la seva pregunta sobre qui es fa càrrec
del corredor de serveis de la variant s’hi afegeixi que el Sr. Alcalde va dir que es contestaria al
proper Ple.
APROVACIÓ ACTA SESSIÓ DEL DIA 5 DE MAIG
El Sr. Alcalde manifesta que degut als problemes que hi ha en la gravació dels Plens, a partir
d’ara es farà amb CD, però que si algú vol escoltar-lo haurà d’anar a la seu de Llagostera Ràdio.
Per altra banda diu que en la redacció de les actes no es farà una transcripció literal, sinó que serà
una síntesi, i per tant demana als regidors que si volen fer constar una expressió concreta o una
intervenció literal que l’aportin per escrit.
Seguidament el Sr. Comas demana que s’esmeni a la seva intervenció en la pàgina 6 on diu “que
segons té entès els terrenys són municipals”, digui “que segons té entès els terrenys no són
municipals”
El Sr. Postigo demana que en la pagina 7, primera línia es rectifiqui i que hi consti en lloc de
“demanar als serveis tècnics que fessin una valoració i aquesta era molt inferior “al preu...., el
següent . “veure que els serveis tècnics varen fer una valoració molt inferior “al preu...
S’aprova l’acta per unanimitat amb les esmenes anteriors.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE
COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTADES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
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2.1 Decrets d’Alcaldia.
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions d’Alcaldia, dictades des de l’últim Ple i que van
dels números 268 al 340,
i explica que 3 corresponen a ajudes de serveis socials,
19 són requeriments per neteges de parcel·les i en aquest punt diu que vol destacar la tasca que
porten a terme el regidor Sr. Jordi Noguera i la regidora Sra. Montserrat Pla, per aconseguir que
les parcel·les es trobin en les degudes condicions.
19 corresponen a llicències d’obres
1 a una sanció urbanística
1 a una declaració d’obres il·legals.
1 a una ordre d’enderroc
1 al Pla d’Inspecció de l’IAE
1 a una autorització d’instal·lació de parades.
30 a temes diversos.
2.2 Acords de Comissió de Govern.
Seguidament el Sr. Alcalde passa a donar compte de diversos acords de la Comissió de Govern.
Comissió del dia 2 de maig
Subvenció al Cor Parroquial pel concert de Pasqua.
Id. a la Agrupació Dansaires Infantils.
Id. al Club de Handbol, consistent en camisetes.
Id. Escuderia Baix Empordà, en aquest punt diu que vol remarcar que a més de l’ajuda
econòmica s’ha de comptar el cost del servei que fa la Policia Local per aquest acte, ja que obliga
a fer hores extres.
Comissió del dia 9 de maig
Subvenció al Casal Parroquial.
Subvenció a la Colla Gegantera per activitats que durà a terme durant l’any 2000.
Comissió del dia 16 de maig
Subvenció Grup Excursionista Bell Matí per l’organització del concurs de dibuix infantil.
Pavimentació de diversos carreres.
Transferència al Fons Català de Cooperació de la quantitat de 1000.000,-ptes.
Comissió del dia 23 de maig
Subvenció a l’AMPA del CEIP Lacustària per festa de fi de curs.
Aportació de la quantitat de 296.000,-ptes pel manteniment de la unitat d’escolarització externa,
atès que el Consell Comarcal va manifestar que no podia fer-se càrrec de la totalitat de la despesa
fins a la finalització del curs.
Seguidament dóna compte de la subvenció atorgada a l’Ajuntament per part de la Diputació de
250.000,-ptes per a la neteja de marges.
A continuació informa que el dia 2 de juny hi haurà una reunió per informar sobre la l’alternativa
de l’equip de govern sobre el tema de la variant i convida als interessats a assistir-hi.
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA:
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3.1 Aprovació modificació Plantilla Personal.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Atès que és previst en els propers exercicis de desenvolupar diverses actuacions urbanístiques i
actualitzar els recursos de l’oficina tècnica, es fa necessari la contractació d’una persona per
impulsar dites tasques, la titulació de la qual que es considera idònia és la d’arquitecte.
És per això que es considera convenient la modificació de la plantilla de personal en el sentit
d’incloure-hi una plaça d’arquitecte per cobrir les necessitats esmentades, mitjançant un contracte
laboral per a la prestació d’aquest servei.
L’Alcalde, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Modificar la plantilla de personal en el sentit d’incloure-hi la següent plaça:
B. Personal laboral
III.. Obra o servei determinat
denominació
Nº places
dedicació
Obser.
vacant
arquitecte
1
30 h./setmana
Segon.- Modificar el quadre annex dels llocs de treball
Tècnics
Càrrec

sou

Arquitecte

361.305

Tercer.- Publicar-ho en el B.O.P. als efectes de possibles reclamacions o suggeriments.
El Sr.Moll pren la paraula i diu que el que es pretén amb aquesta modificació és dotar l’oficina
tècnica dels mitjans humans necessaris que possibilitin impulsar tota una sèrie de temes.
El Sr. Comas pren la paraula i pregunta el perquè s’ha canviat el criteri que s’havia fet servir fins
ara de renovar cada sis mesos el contracte amb l’arquitecte i si la selecció es farà a dit o
mitjançant un concurs.
El Sr. Alcalde diu que el contracte actual amb l’arquitecte acaba el dia 15 de juliol, i que es creu
millor aquest sistema de contractació i que per altra banda la selecció es farà per concurs, tot i
que s’ha de dir que fins ara la selecció de la persona d’aquest càrrec sempre s’havia fet a dit.
El Sr. Comas respon que en l’entorn dels professionals de l’arquitectura, ja es coneix el nom de la
persona que ocuparà la plaça i que es tracta d’una arquitecta que actualment està de baixa per
malaltia i que treballa a l’ajuntament de Sant Feliu, per la qual cosa al seu entendre el que es vol
fer ara és una comèdia, ja que difícilment serà un procés transparent i que en tot cas serà un
concurs fet a mida.
El Sr. Alcalde respon que el Sr. Comas s’avança als fets ja que si bé és cert que s’han tingut
converses amb diferents persones per tal de conèixer el seu interès en presentar-se al concurs, no
hi ha cap compromís ferm amb ningú.
El Sr. Soler fa esment que aquest tipus de contracte pot portar problemes, ja que tot i que es digui
que és per obra o servei determinat al cap de tres anys pot considerar-se un contracte indefinit.
El Sr. Alcalde respon que això és avançar-se als esdeveniments.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:
A favor
7 (ELL)
En contra
5 (CiU)
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3.2 Aprovació modificació de crèdit del pressupost municipal i del pressupost del Patronat
Municipal d’Esports.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Atès que en el desenvolupament de la gestió del pressupost hi ha partides que no hi estan
consignades i d'altres insuficientment dotades, procedeix ara fer les modificacions corresponents.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/00 del pressupost
municipal de l’exercici 2000, que inclou les següents variacions:
AJUNTAMENT
Crèdit extraordinari
00.313.48901
Ajudes al 3r. món
00.323.48900
Subvenció a entitats
00.43201.13000 Retribucions tècnics
total:

200.000
200.000
2.500.000
2.900.000

total:

200.000
200.000
2.500.000
2.900.000

Procedència dels fons:
Disminució partides
00.313.48900
Fons Català de Cooperació
00.323.48000
Atencions benèfiques
Romanent líquid de tresoreria

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
Crèdit extraordinari
00.452.22710
Activitats d’estiu
Procedència dels fons
Disminució partides
00.452.14000
Altre personal laboral
00.452.15000
Productivitat
00.452.16000
Seguretat Social

2.000.000

1.400.000
250.000
350.000
total: 2.000.000
Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci en el
B.O.P. i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i reclamacions.
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord.
El Sr. Moll pren la paraula i explica que el canvi de sistema de contractació de l’arquitecte obliga
a modificar les partides del pressupost i també es fan uns traspassos entre partides.
Seguidament el Sr. Barceló pren la paraula i diu que les activitats d’estiu previstes per a l’estiu en
el pressupost estaven contemplades fer-les amb personal contractat pel propis Patronat, i ara s’ha
cregut més convenient contractar una empresa per tal que les organitzi i per això es necessari
procedir al canvi de partides del pressupost, sense que se’n modifiqui la quantia.
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El Sr. Soler manifesta que no estan d’acord en que a un mes de l’aprovació del pressupost ja
s’hagi de fer aquesta modificació en el pressupost de l’Ajuntament, ja que ja hauria d’haver estat
previst. Pel que fa a la modificació del Patronat d’Esports es tracta d’un simple canvi entre
partides.
El Sr. Comas demana que es voti de manera separada la modificació del Patronat Muncipal
d’Esports.
L’Alcalde manifesta que s’accedeix a la petició, per la qual cosa se sotmet a votació la següent
proposta:
Modificació pressupost municipal:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/00 del pressupost
municipal de l’exercici 2000, que inclou les següents variacions:
AJUNTAMENT
Crèdit extraordinari
00.313.48901
Ajudes al 3r. món
00.323.48900
Subvenció a entitats
00.43201.13000 Retribucions tècnics
total:

200.000
200.000
2.500.000
2.900.000

Procedència dels fons:
Disminució partides
00.313.48900
Fons Català de Cooperació
00.323.48000
Atencions benèfiques
Romanent líquid de tresoreria

200.000
200.000
2.500.000
total:
2.900.000
Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci en el
B.O.P. i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i reclamacions.
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord.
Efectuada la votació, s’obté el següent resultat:
A favor
7 (ELL)
En contra
5 (CiU)
Modificació pressupost Patronat Mpal. Esports:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/00 del pressupost
municipal de l’exercici 2000, que inclou les següents variacions:
Crèdit extraordinari
00.452.22710
Activitats d’estiu
Procedència dels fons
Disminució partides
00.452.14000
Altre personal laboral
00.452.15000
Productivitat
00.452.16000
Seguretat Social

2.000.000

1.400.000
250.000
350.000
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total: 2.000.000
Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci en el
B.O.P. i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i reclamacions.
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord.
Efectuada la votació, s’obté el següent resultat:
La proposta és aprovada per unanimitat dels presents
4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA:
4.1 Proposta en relació al rector de la Universitat “Rovira i Virgili”.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Atès que amb el màxim respecte pels treballs dels jutges i de les seves decisions, aplicar les
normes lingüístiques de la Generalitat no és constitutiu de cap falta administrativa, i menys cap
delicte penal que es castiga amb penes d’inhabilitació;
Atès que ningú, almenys fins ara, no ha recorregut la normativa de les PAAU al Tribunal
Constitucional i que, en conseqüència, es fa almenys estrany que el rector Lluís Arola sigui jutjat
per complir el reglament de la selectivitat;
Atès que malgrat l’última interlocutòria del jutge Pedro Antonio Casas que acusa el rector de
vulnerar la Constitució, Arola manté la presumpció d’innocència perquè no ha estat condemnat
per cap tribunal de justícia;
Atès que Lluís Arola i Joan Igual necessiten en aquests moments el suport ciutadà i que, des de la
societat estant es continuaran respectant totes les decisions sobiranes del claustre de la Universitat
Rovira i Virgili, siguin quines siguin;
Atès que la URV ha demostrat, amb l’elaboració d’un reglament per fer avançar l’ús del català, la
voluntat de normalitzar la llengua en l’ensenyament superior i de desplegar amb celeritat la llei
de Política Lingüística aprovada pel Parlament de Catalunya;
Atès que, davant la batalla per la llengua que s’ha originat a la Universitat Rovira i Virgili i que
amenaça d’arribar a altres centres d’ensenyament superior, cal encoratjar les universitats
catalanes a continuar la política de normalització lingüística que en aquest moment un sector
minoritari de la universitat i la societat volen estroncar;
Atès que les associacions Convivencia Cívica Catalana i Profesores por la Democracia han iniciat
una campanya hostil a la llengua catalana que es vehicula a través de la justícia;
Atès que l’actual situació d’agressió a la llengua catalana demana fermesa però també
tranquil.litat en benefici de la institució pública i dels acusats;
Atès que els mandataris de la URV han complert escrupulosament les normatives lingüístiques
elaborades per la Generalitat de Catalunya;
Atès que Lluís Arola i Ferrer és objecte d’un procés polític per fer-lo fora del càrrec electe de
rector de la Universitat Rovira i Virgili,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Denunciar la campanya de Convivencia Cívica Catalana i Profesores por la
Democracia, contra la llengua catalana
Segon.- Adherir-se al manifest en suport al rector de la Universitat Rovira i Virgili.
Tercer.- Trametre aquest acord als òrgans de govern de la Universitat Rovira i Virgili.
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Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Comas pren la paraula i diu que no estan d’acord amb la
proposta, ja que a la Comissió Informativa aquesta proposta no estava redactada i per tant no és
un dictamen de la Comissió Informativa i tampoc veuen correcte que es presenti com una
proposta de la regidoria de Cultura i proposa que es redacti un nou text consesuat, ja que creuen
que el que se sotmet a votació és poc contundent.
El Sr. Alcalde respon que efectivament a la Comissió Informativa no hi havia el text redactat i
tampoc en va sortir cap de concret de la reunió, però que es va dir que se’n faria un de consensuat
i el que es presenta ara aquí, és el mateix que es va aprovar en el Consell Comarcal, el qual va
votar el propi Sr. Comas, per tant pensa que el que es presenta és correcte i l’Entesa hi votarà a
favor.
El Sr. Comas diu que CiU, també votarà a favor d’aquest text , però que al final del Ple en
presentarà un altre perquè se sotmeti al tràmit d’urgència , amb un nou text que ells creuen més
encertat.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.
5è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:
5.1 Aprovació provisional del Pla Parcial de la Urbanització Font Bona.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 19 de maig de 1999, va aprovar inicialment el projecte de
Pla Parcial de la urbanització Font Bona, presentat i promogut per l’Associació de Propietaris de
Font Bona, condicionant la seva aprovació provisional a la presentació del projecte degudament
visat pel col·legi professional competent.
El projecte ha estat exposat al públic durant un mes, mitjançant anuncis inserits en el BOP nº 86,
de 8-7-1999 , el Diari “El Punt”, de l´1-7-1999, i tauler d’edictes de la Corporació, i es va intentar
notificar individualment a tots els propietaris del sector.
Algunes d’aquestes notificacions, però, no es van poder practicar, la qual cosa va fer necessari la
comunicació edictal, mitjançant anunci publicat al BOP nº 22, de data 17-2-00, de conformitat
amb l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
En el tràmit d’exposició al públic, s’han presentat quatre al·legacions (Josep M. Fontanals
Bonaventura, M. Dolors Pitarch Llano, Júlia Llorens Ricarte i Gaspar Martín Tàpia), les quals
han estat informades per l’equip tècnic redactor del projecte, informe que s’entén incorporat a
aquest acord als efectes de motivació previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992
Vist l’informe dels serveis jurídics municipals.
Atès que el promotor ha presentat el projecte amb el visat del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, nº 2000402734, de 15-5-2000, complint-se així la condició imposada a l’acord
d’aprovació inicial.
D’acord amb l’article 60.4 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i la resta de normativa
concordant.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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Primer.- Resoldre les al·legacions presentades, en el sentit que s’indica en l’informe motivador
que consta a l’expedient, del qual se’n donarà còpia de la part necessària a l’interessat.
Segon.- Aprovar provisionalment el projecte de Pla Parcial de la urbanització Font Bona, redactat
pels arquitectes Jordi Solé Sans i Xavier Roman Viñas i promogut per l’Associació de Propietaris
de Font Bona.
Tercer.- Trametre tres exemplars del projecte i una còpia completa de l’expedient administratiu
a la Comissió d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva i posterior publicació en
el DOGC als efectes de l’entrada en vigor.
El Sr. Alcalde explica que es tracta de donar una empenta per tal de poder legalitzar la
urbanització i que espera que al moment que es faci l’Assemblea de l’Associació de Propietaris,
si no es pot donar la notícia que ha estat aprovat per Urbanisme, al menys es pugui informar que
l’expedient va endavant .
El Sr. Comas manifesta que comparteixen el criteri de tirar endavant aquest tema i demana
informació sobre els serveis que s’instal·laran, tal com xarxa elèctrica, comunicacions, etc.
El Sr. Alcalde respon que encara no s’ha tractat el tema, que es vol saber l’opinió dels veïns, i
que ja se’n parlarà en el seu moment.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
5.2 Aprovació inicial del Pla d’Accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques
a la via pública.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Vist el “Pla d’accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública”,
promogut per l’Ajuntament i redactat per l’arquitecta, Sra. Mª Mercè Corominas Noguera, amb
un pressupost d’execució per contracta de 160.953.058,- PTA.
Vistos els informes tècnics i jurídics.
I d’acord amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el “Pla d’accessibilitat per a la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública”, promogut per l’Ajuntament i redactat per l’arquitecta, Sra. Mª
Mercè Corominas Noguera, amb un pressupost d’execució per contracta de160.953.058,- PTA.
Segon.- Exposar-lo al públic durant trenta dies, mitjançant anuncis que s’inseriran al BOP i tauler
d’edictes de la Corporació, als efectes d’examen i presentació d’al·legacions.
El Sr. Alcalde explica que és un projecte encarregat per l’anterior equip de govern i que l’actual
comparteix . Diu que es tracta d’un projecte molt ambiciós i que no es podrà executar de cop,
sinó que s’hauran d’anar fent actuacions petites per dur-lo a terme.
La Sra. Montserrat Vila abandona la sessió.
El Sr. Comas manifesta que al seu entendre és un projecte necessari i creuen que és un projecte
ambiciós. Diu que tot i que saben que és un projecte que l’equip de govern actual ja s’ha trobat
sobre la taula i examinat el projecte els ha sobtat que hi hagi zones del poble no incloses, com
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són ara el Puig del General, Can Gotarra i la zona les cases barates i pensen que això és un error .
Tampoc troben adequat que en alguna zona només es proposi l’execució de guals. Per altra banda
diu que es paradoxal que en el pressupost actual només es destinin 750.000,-ptes per a la
supressió de barreres i que també s’hagi suprimit la partida d’arranjament de voreres , ja que és
evident que amb les previsions del pressupost difícilment es pot tirar endavant aquest ambiciós
pla, i que si segueix en aquesta línia per executar el pla que ara s’aprova es necessitaran 70 anys.
Diu que Llagostera no compleix el que marca la llei en aquest tema i que espera que en els
propers anys s’hi destinin més diners. Acaba dient que no voldria que fos un pla només de cares
a la galeria i que per altra banda caldria adaptar-lo.
El Sr. Postigo diu que efectivament és un projecte que s’han trobat sobre la taula i en tot cas
haurien de demanar a l’antic equip de govern de CiU el criteris seguits. Ha de dir que Llagostera
porta 20 anys de desventatja en aquest tema en relació a altres pobles i que no es pot fer de cop
el que no s’ha fet en vint anys. Per altra banda no és cert el que diu el Sr. Comas que només es
destinen 750.000,-ptes del pressupost a la supressió de barreres, ja que l’obra de l’edifici del
Quarter de la Guàrdia Civil, es fa precisament amb aquesta finalitat i s’ha demanat una
subvenció. Diu que no troba bé que el Sr. Comas, ara vulgui donar lliçons de com s’ha de complir
la llei quan en tot cas els antics equips de govern de CiU, no varen fer res en aquest sentit. Acaba
dient, que és evident que no hi ha cap intenció per part del grup de l’Entesa de deixar cap zona
del poble sense aquest servei i que a la zona de les cases barates, quan s’adeqüin les zones verdes
es tindrà en compte la supressió de barreres.
La Sra. Pla manifesta que la persona que ha redactat aquest projecte és una persona especialitzada
en aquest tema.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:
A favor
6
ELL
Abstencions 5
CiU
6è.- DICTÀMENS DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT:
6.1 Creació del Consell Escolar de La Llar d’Infants “El Niu” i aprovació del reglament que
ho regula.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Atès que per acord de Comissió de Govern de data 23 de setembre de 1999 es va crear una
Comissió gestora per a l’elaboració del Reglament de règim intern de la Llar d’infants municipal
“El Niu” i per als treballs preliminars de creació del Consell escolar del mateix centre,
Atès que aquesta Comissió ha finalitzat els treballs d’estudi i elaboració d’una proposta de
Reglament del Consell escolar de la Llar d’infants municipal “El Niu”,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acorrd:
Primer.- Crear el Consell escolar de la Llar d’infants municipal “El Niu”.
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament del Consell escolar de la Llar d’infants municipal “El
Niu”.
Tercer.- Exposar-lo al públic pel termini de 30 dies.
Quart.- Si en el termini d’exposició pública no es produeixen al·legacions, es considerarà
aprovat definitivament sense necessitat de nou acord i serà publicat íntegrament en el Butlletí
Oficial de la Província.
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La Sra. Montserrat Vila es reincorpora a la sessió.
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Barceló pren la paraula i diu que atès que els punts 6.1. i
6.2 estan relacionats es farà un única explicació per ambdós. Seguidament diu que la justificació
d’aquesta normativa ve pel fet que es pretén fomentar la participació en aquest tema. Es va fer
una comissió de treball amb tres representants de l’AMPA, tres educadores de la Llar d’Infants i
tres regidors de l’Ajuntament i que aquesta comissió va elaborar el reglament i es va creure
convenient que existís un consell escolar. Pensa que és una formula bona per donar més
participació i més transparència a les decisions que es prenguin.
El Sr. Comas respon que efectivament el seu ha participat en l’elaboració i que s’ha fet amb
consens, no obstant això vol dir que hi ha dos temes que varen ésser imposat com són ara que la
guarderia tanqui a l’agost i que la direcció del centre sigui rotativa.
El Sr. Barceló respon que això no és cert, ja que si bé, va ésser ell qui va fer la proposta, durant
les sessions de treball no va haver-hi cap objecció .
El Sr. Ayach diu que ell forma part de la comissió de treball i que el que diu el Sr. Barceló no
s’ajusta a la realitat , ja que la presidenta de l’AMPA es va oposar a que el mes d’agost estès
tancada la guarderia , però que el Sr. Barceló ho va imposar i va dir que es faria un casalet .
El Sr. Barceló respon que una prova que no es va imposar és que no va estar ni necessària una
votació sobre el tema , tal com queda reflexat a les actes. A més es farà un casalet a les mateixes
instal·lacions, amb la qual cosa també es fa el servei.
El Sr. Comas fa referència a l’informe de Secretaria que diu que la normativa que ara es proposa
aprovar s’ajusta a la legalitat, quan al seu entendre això no és cert, ja que hi ha un apartat relatiu a
la formació del personal, que segons el seu entendre es contradiu amb el que preveu el conveni
aplicable en aquest moment.
La Secretaria respon que al seu entendre no hi ha aquesta contradicció.
El Sr. Comas pren de nou la paraula i diu que al seu entendre s’hauria de contemplar que el
càrrec de directora haurà de recaure en persones que tinguin la titulació adequada.
El Sr. Barceló manifesta la seva conformitat a la proposta del Sr. Comas.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
6.2 Aprovació del reglament de Règim Intern de la Llar d’Infants “El Niu”.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Atès que per acord de Comissió de Govern de data 23 de setembre de 1999 es va crear una
Comissió gestora per a l’elaboració del Reglament de règim intern de la Llar d’infants municipal
“El Niu” i per als treballs preliminars de creació del Consell escolar del mateix centre,
Atès que aquesta Comissió ha finalitzat els treballs d’estudi i elaboració d’una proposta de
Reglament de règim intern de la Llar d’infants municipal “El Niu”,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de règim intern de la Llar d’infants municipal “El
Niu”.
Segon.- Exposar-lo al públic pel termini de 30 dies.
Tercer.- Si en el termini d’exposició pública no es produeixen al·legacions, es considerarà
aprovat definitivament sense necessitat de nou acord i serà publicat íntegrament en el Butlletí
Oficial de la Província.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
7è.- PROPOSTES URGENTS.7.1 Declaració de la urgència d’una proposta relativa a la modificació de la taxa per
activitats d’estiu.El Sr. Alcalde justifica la urgència pel fet que la taxa que es proposa modificar fa referència a les
activitats d’estiu que organitza el Patronat d‘Esports i que no es va incloure a l’ordre del dia
perquè el Consell del Patronat no s’havia reunit .
La urgència és aprovada per unanimitat
7.2 .- Modificació de la taxa
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Vist l’acord del Consell del Patronat Municipal d’Esports de data 26 de maig del 2000, pel qual
s’aprova modificar la taxa per la prestació del servei d’activitats d’estiu.
Atès que l’expedient s’ha tramitat seguint el procediment legalment establert.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Modificar l’article 4 de l’ordenança núm. 28 reguladora de la taxa per aprofitament de
les instal·lacions esportives municipals per a l’any 2000 en el següent sentit:
a) Deixar sense efecte el punt 2 d’aquest article, campus estiu.
b) Aprovar les següents tarifes:
Inscripció a campus + curset de natació
15.000 pts.
Inscripció a campus
12.000 pts.
Inscripció curset natació per a adults
5.000 pts.
En les activitats de campus s’acceptaran inscripcions quinzenals amb el
pagament de 7.500 pts.
Segon.- Exposar-lo al públic pel termini de trenta dies mitjançant anunci en el B.O.P.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord esdevindrà definitiu, sense necessitat de
nou acord.
Sense que ningú no demani la paraula és aprovada per unanimitat dels presents.
7.3.- Declaració de la urgència d’una proposta relativa al Rector de la Universitat Rovira i
Virgili.
Seguidament el Sr. Comas pren la paraula i demana que es consideri la urgència d’aprovar una
altre moció relativa al rector de la Universitat Rovira i Virgili, ja que en aquests moments s’està
fent el judici i si s’espera ja no tindria sentit.
El Sr. Alcalde respon que al seu entendre amb la moció aprovada en el punt quatre queda clara
la postura de l’Ajuntament en relació al tema, i per tant, no votaran a favor de la urgència.
Sotmesa a votació la urgència de la moció, s’obté el següent resultat:
A favor
5 (CiU)
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En contra

7 (ELL)

7.4 Declaració de la urgència d’una Mocio de CiU en relació al Dispensari Municipal.
Seguidament el Sr. Comas pren de nou la paraula i diu que vol sotmetre a consideració del Ple i
per urgència una moció, en el sentit de reclamar diverses actuacions per miillorar el funcionament
del dispensari.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que votaran en contra de la urgència, tot i que el tema és
prioritari, ja que l’equip de govern ja ha fet moltes gestions en relació al tema i que explicaran tot
seguit.
El Sr. Ramis explica que pel que fa l’ampliació del Dispensari s’han fet diverses gestions i que ja
s’ha enviat documentació a Barcelona i que ara l’ICAS n’ha demanat entre altres el certificat de
qualificació urbanística les dades registrals i s’està pendent de enviar-ho.
Pel que fa al problema de l’excés de consultes al pediatre diu que ja s’ha fet un escrit a l’ICAS, i
que s’hi està a sobre, però que és un tema de pressupost.
Sotmesa a votació la urgència de la proposta és rebutjada , amb el següent resultat:
A favor
5 (CiU)
En contra
7 (ELL)
El Sr. Ramírez es queixa de no rebre informació i demana que se’ls informi de les actuacions que
es fan per tal de poder ajuntar els esforços.
El Sr. Alcalde diu que el que es pretén amb l’ampliació del Dispensari és que la Generalitat es
faci càrrec de la totalitat del cost, ja que és a qui toca fer-ho, i per tant, no hi ha consignada cap
quantitat en el pressupost per aquest concepte. Afegeix que s’ha demostrat que l’acord del Ple
d’un Ajuntament no és el més important per la Generalitat, com ho demostra el fet que l’acord
que el Ple va adoptar per unanimitat en relació a la necessitat d’una entrada i sortida a la C-253,
no se’n va fer cas, i en canvi si se’n va fer quan varen sortir unes declaracions a la premsa.
8è.- PRECS I PREGUNTES.El Sr. Devant pren la paraula i pregunta si ja està acabat el carril bici, ja que en el veïnat de
Pocafarina ofereix manca de seguretat, hi ha poca llum i està mal senyalitzat.
El Sr. Barceló respon que va parlar amb el contractista que fa l’obra i diu que falta acabar-la, ja
que s’hi ha de col·locar pilones amb llums fluorescents.
El Sr. Ayach pren la paraula i demana que es prenguin mesures, ja que els dijous el sector del
mercat és un casos circulatori, ja que hi ha camions que aparquen i dificulten el pas.
El Sr. Ramis diu que no en té constància però que ho comprovarà.
El Sr. Alcalde explica que s’ha intentat que els Mossos d’Esquadra fessin servei en el poble els
dijous, per tal que la policia municipal pogués vigilar els camins de pagès, per seguretat als
habitatges.
El Sr. Devant pregunta si per la Festa Major, els Mossos d’Esquadra faran servei al poble.
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La Sra. Pla respon que s’ha demanat i explica els servei que prestarà la policia local i que també
és prevista la contractació de guardes de seguretat.
Seguidament el Sr. Ayach demana que es prenguin mesures perquè les obres que es fan al
Quarter de la Guàrdia Civil se senyalitzin bé i que no es permeti l’aparcament a l’altre costat per
seguretat.
El Sr. Ayach pregunta si els contenidors que hi ha al restaurant Panedes són públics o privats .
El Sr. Noguera respon que un és del restaurant i l’altra ho ha de mirar ja que no n’està segur.
Seguidament el Sr. Ayach pren de nou la paraula i pregunta quin benefici ha obtingut
l’Ajuntament pel fet d’haver permès abocar runa a un camí i demana també d’on va venir la
sol·licitud.
El Sr. Noguera respon que ha estat possible arreglar aquest camí sense cap cost per part de
l’Ajuntament. Pel que fa d’on va venir la sol·licitud diu que va agafar la idea parlant amb
Alcaldes d’altres pobles que fan aquests tipus d’actuacions i amb el Sr. Bou, delegat de Medi
Ambient.
El Sr. Ayach pregunta si això vol dir que es podrà fer sempre .
El Sr. Noguera respon que depèn del tipus d’enderroc que sigui i de les necessitats que en el
moment tingui l’Ajuntament d’arranjar algun camí.
El Sr. Ayach diu que comparteix el criteri de la necessitat d’arranjar camins, però no el sistema
emprat.
El Sr. Ayach pren de nou la paraula i diu que va mirar a l’Ajuntament si hi havia adjudicat
l’arranjament de camins que ha fet Germans Cañet i no el va trobar.
El Sr. Noguera respon que es varen demanar tres pressupostos i que el més avantatjós va ésser el
de Germans Cañet i per això se’ls va encarregar. Seguidament explica el sistema que es fa per a
l’arranjament.
El Sr. Ayach diu que al seu criteri per encarregar aquest tipus de treballs s’hauria de tenir en
compte l’experiència .
El Sr. Noguera diu que és precisament en l’experiència d’actuacions anteriors que s’ha basat,
que al seu entendre no es feia prou bé.
El Sr. Comas demana que es faci una reglament per saber que s’ha de fer per tirar les runes a un
camí, per tal de seguir criteris objectius.
El Sr. Noguera respon que no es donen massa sovint casos que hi hagi tanta runa i aprofitable ,
com hi ha hagut en l’antic quarter per possibilitar aquest tipus d’actuació.
Seguidament el Sr. Comas pren la paraula i diu que de la informació que els va donar l’Alcalde a
la Comissió Informativa, en relació a la línia d’Enher, els va semblar que hi havia una canvi
d’actitud de l’Ajuntament en relació al tema.
El Sr. Alcalde respon que no hi hagut cap canvi i que l’únic que s’ha fet es parlar, per tal de
trobar solucions . Diu que és un tema que pensa que s’ha de portar amb discreció fins que no hagi
solucions concretes, i així el porten tant la coordinadora com l’Ajuntament.
El Sr. Comas diu que en el sector on es fan les obres del carril bici hi ha pilons de terra que
representen un perill.
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El Sr. Barceló respon que mentre es fa l’obra el camí està tancat i que per tant, no s’hi pot passar i
que per altra banda es responsabilitat de l’empresa que fa els treballs.
El Sr. Comas diu que al seu entendre caldria exigir a l’empresa que ho senyalitzés bé i obligar-la
a complir les normes mínimes de seguretat.
El Sr. Barceló diu que es parlarà amb l’empresa sobre el tema.
El Sr. Comas pren de nou la paraula i manifesta la seva queixa pel fet que quan venen a
examinar els expedients del Ple sempre falta documentació.
El Sr. Alcalde respon que això no és cert .
El Sr. Comas pregunta com està el tema d’Art Gironès.
La Sra. Vila respon que és un tema que depèn del Consell Comarcal i que no es fa.
El Sr.Alcalde pren la paraula i demana al Sr. Comas que no utilitzi políticament el Consell
Comarcal , ja que fa uns dies va a anar a una reunió d’Alcaldes i el Sr. Comas era allà , cosa que
ni ell ni molts altres alcaldes varen entendre i que fins i tot el mateix president del Consell
Comarcal li va demanar disculpes.
El Sr. Comas respon que ell hi era en la seva qualitat de president de l’Àrea de Medi Ambient del
Consell Comarcal i que dubta molt que el president del Consell Comarcal s’excusés per aquest
fet, i que de tota manera ja ho aclarirà i en parlarà en un proper ple.
La Sra. Vila es dirigeix al Sr. Comas i li diu que si té tant d’interès pels temes relacionats amb el
medi ambient, aquí a Llagostera es va fer una festa relacionada amb el tema i ell no va assistir-hi
El Sr. Comas manifesta la seva queixa pel fet que sempre se’ls diu que podran participar en el
tribunals de les proves per a la contractació de personal i després s’incompleix com ho demostra
el fet que el dilluns quan va venir a examinar els expedients del ple, s‘estava fent una entrevista
per contractar un administratiu i no se’ls havia avisat amb antelació.
El Sr. Alcalde respon que atès que quan se li va dir era a l’Ajuntament i encara no s’havia fet cap
entrevista, podia haver-hi assistit si hagués estat del seu interès.
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts menys cinc minuts de dotze del vespre, s’aixeca
la sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària,
que ho certifico.
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ACTA Nº 7/2000 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 28 DE JUNY DEL 2000.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-vuit de juny de l’any dos mil, es
reuneix el Ple de la Corporació sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Lluís Postigo García i
amb l’assistència dels Regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve
Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Miquel Ramis Coris, Montserrat Vila Gutarra, Josep
Comas Boadas, Manel Ramírez Malagón, Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvadó i
Salvador Devant Ribera. Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barrnadas.
La Presidència declara oberta la sessió i seguidament diu que , en nom de tots els regidors
vol manifestar el condol als familiars de Pol Viñas, Antoni Pareja i Mònica Lloveras, morts
d’accident, ja que diu que és cert que totes les morts són doloroses per als familiars, però
no és menys cert que aquestes han colpit de manera especial el poble de Llagostera.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 31-5-2000.
El Sr. Alcalde pregunta si es vol fer alguna esmena a l’acta i el Sr. Comas demana que es
rectifiqui l’últim paràgraf de la seva intervenció a la pàgina 10, que ha de quedar redactat de
la següent forma ”Acaba dient que no voldria ................
També demana que a la pàgina 11 en la seva intervenció on diu que el càrrec de directora
haurà de recaure en persones que tinguin la titulació adequada, es faci constar si es va
acceptar la seva proposta, per la qual cosa s’afegeix a l’acta “El Sr. Barceló manifesta la
seva conformitat a la proposta del Sr. Comas.”
S’aprova l’acta per unanimitat amb les esmenes anteriors.
2n.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. EDUARD GALOBARDES JORBA COM A
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT.El Sr. Alcalde demana a la Sra. Secretària que llegeixi l’escrit presentat pel Sr. Galobardes,
on justifica el fet de no prendre possessió en aquest Ple.
Per part de la Secretària es dóna lectura al següent escrit:
“Sra. Dolors Torrents. Secretària de l’Ajuntament de Llagostera. En relació a la
convocatòria el proper dimecres 28 de juny del ple municipal de Llagostera us comunico
que, en contra del que havia manifestat inicialment, he decidit no assistir-hi ni prendre
possessió del càrrec de regidor.
Les informacions publicades el darrer cap de setmana, amb acusacions greus dirigides
contra el portaveu del grup de CiU, fan que m’hagi de plantejar molt detingudament quina
ha de ser la meva participació a l’Ajuntament i en quines condicions.
Es per això, i pel poc temps transcorregut entre l’aparició de les notícies i aquest ple, que no
he pogut madurar prou la meva decisió, que voldria que un cop presa fos definitiva.
Al marge de les afinitats ideològiques i de les simpaties personals que pugui sentir per
qualsevol de les persones que formen part d’aquest Ajuntament, no puc acceptar cap de les
conductes que s’han descrit a la premsa els darrers dies. Espero que les persones que,
justament o injustament, han estat acusades sabran donar una resposta adequada d’acord
amb les seves responsabilitats. En funció d’aquestes respostes i de les informacions que
apareguin podré prendre una decisió pel que fa a la meva incorporació a aquest Ajuntament.
Per acabar voldria només afirmar-me en la meva voluntat de treballar pel poble de
Llagostera, en el meu nacionalisme i en el desig que el joc democràtic es desenvolupi dintre
de les pautes que marquen la llei i l’ètica, en benefici de tothom.
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Us prego que disculpeu les molèsties que hagi pogut ocasionar el canvi en la meva intenció
d’incorporar-me en aquest Ple, atès que ja s’havia inclòs aquest acte en l’ordre del dia.
Atentament.- Eduard Galobardes i Jorba.- Llagostera, 26 de juny del 2000”.
El Sr. Alcalde diu que desitja que el fet que es postpopsi aquesta presa de possessió
repercuteixi el mínim al poble . Afegeix que la seva intenció no és tractar aquest tema al Ple,
ja que creu que no és el lloc adequat.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que entenen les raons que han dut el Sr. Galobardes a
postposar la seva presa de possessió com a regidor i que espera que d’aquí uns dies pugui
optar per prendre la decisió que cregui més convenient. Afegeix que tant Convergència i
Unió com els regidors del seu grup tenen la consciència tranquil·la en aquest tema i espera
que ben aviat s’obrin les diligències judicials i s’aclareixin els fets.
3r.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE
COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTADES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
3.1 Decrets d’Alcaldia.
El Sr. Alcalde dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia números 341 a 436 dictats des de
l’últim Ple.
3.2 Acords de Comissió de Govern.
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Comissió de Govern:
Comissió del dia 6 de juny:
Aprovació bases i convocatòria per cobrir una plaça d’arquitecte.
Contractació de la Sra. Gemma Sellarès com a administrativa, pel procediment d’urgència.
Comissió 14 de juny:
Sol·licitud subvenció en matèria de serveis socials per al programa del Talleret.
3.3 Contractacions de personal.
Comissió 14de juny:
Renovació contracte amb el Sr. Josep García, per les tasques d’arquitecte tècnic.
Sol·licitud de subvenció per a l’ampliació de la deixalleria.

4t.- PROPOSTES D’ALCALDIA:
4.1 Nomenament de representant al Patronat Municipal “Hospital-Residència Josep
Baulida”, en substitució de la Sra. Marta Julià Mestres.
El Sr. Alcalde manifesta que cal cobrir la vacant que ha deixat la Sra. Marta Julià en el
Patronat de la Residència Josep Baulida i demana al grup de CiU que proposi un regidor del
seu grup.
El Sr. Comas respon que es proposa el Sr. Manuel Ramírez Malagón.
Per unanimitat dels presents, s’acorda :
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Designar el Sr. Manuel Ramírez Malagón com a representant de l’Ajuntament al patronat de
la Residència Josep Baulida.
4.2 Aprovació del conveni a signar amb l’Institut Català de Trànsit.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Vist el conveni de col·laboració en matèria de control d’alcoholèmia amb aportació
d’etilòmetre entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Llagostera.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració en matèria de control d’alcoholemia amb
aportació d’etilòmetre entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Llagostera.
Segon.- Facultar l’Alcalde per a la signatura del conveni i per a les actuacions necessàries
per complir aquest acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit.
La Sra. Montserrat Pla pren la paraula i diu que és un conveni amb el Servei Català de
Trànsit que té com a objectiu poder fer controls d’alcoholèmia a les nits, per tal de prevenir
els problemes que es produeixen.
El Sr. Ramírez pren la paraula i diu que troben encertada la proposta i el conveni i diu que
pensa que seria interessant que els controls es fessin en els llocs de sortida de locals on es
consumeix alcohol, ja que així ja s’evita el perill que la gent condueixi sense estar en les
degudes condicions.
El Sr. Alcalde explica que s’han de posar en contacte amb el Servei Català de Trànsit per fer
un simulador.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.

4.3 Aprovació del conveni a signar amb l’ICAEN.
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que fa dies que s’està en converses per acabar de
lligar el tema, però que no ha estat possible acabar-lo de perfilar, per la qual cosa es retira de
l’ordre del dia i espera poder-lo tornar a sotmetre a consideració en la propera sessió del
Ple.
5è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:
5.1 Aprovació inicial de la modificació de les Normes Subsidiàries per a l’alineació del
carrer Lleó I.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Vist el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament, relativa
a l’alineació del carrer Lleó I, que han redactat els serveis tècnics municipals i promou el
propi Ajuntament.
Vist l’informe de la Secretària de la Corporació.
I atès que en la sessió plenària de 29-12-99 es va acordar la suspensió cautelar de
l’atorgament de llicències d’edificació, de parcel.lació i d’enderrocament dins l’àmbit
afectat, per a estudiar-ne la modificació puntual indicada, acord que fou publicat al B.O.P.
núm. 9, de 20-1-00.
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D’acord amb l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i l’article 41 i 42.2 del
mateix cos normatiu, i els articles 9 i 13.1 del Decret 146/1984, de 10 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de Mesures d’Adequació de l’Ordenament Urbanístic de
Catalunya.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament relativa a l’alineació del carrer Lleó I, segons el projecte redactat per
l’arquitecte municipal, Sr. Gerard Carreras Comas, que consta a l’expedient i promogut per
l’Ajuntament.
Segon.- Exposar-ho al públic durant un mes, mitjançant anuncis que s’inseriran en el BOP,
en un diari dels de major difusió provincial i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per tal
que tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo i presentar-hi al·legacions.
Tercer.- 1. Suspendre cautelarment l’atorgament de llicències d’edificació, de parcel.lació i
d’enderrocament, en l’àmbit definit en el plànol que consta a l’expedient. Els efectes
d’aquesta suspensió tindran un durada màxima de dos anys a comptar de la publicació al
BOP de l’acord de suspensió per estudi adoptat en la sessió plenària de 29-12-99, si bé
s’extingiran amb anterioritat, amb l’entrada en vigor de la modificació aprovada.
2. Publicar-ho en el mateix anunci de l’aprovació inicial.
El Sr. Alcalde explica que, tal com es va dir en la sessió on es va aprovar la suspensió de
llicències, es tracta d’un carrer molt estret i per tal de donar-li l’amplada suficient s’ha
afectat una part de les cases de la banda dreta. Ara es posarà a informació pública per tal que
s’hi puguin presentar al·legacions.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que tal com varen manifestar en el seu dia, pensen que la
manera de fer-ho no és la correcta, ja que al seu entendre hauria de fer-se una planificació
més àmplia dins del marc del Puig del General.
El Sr. Postigo respon que ara es tracta d’eixamplar les voreres i que s’intentarà que quan es
faci el Puig del General se segueixi el mateix criteri.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:
A favor
En contra

7 (ELL)
5 (CiU)

5.2 Aprovació permuta de terreny de l’antic traçat de FEVE, amb finca propietat del
Sr. Josep Albertí Comas.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que aquest expedient es retira de l’ordre de dia, ja que
manca un tràmit al Departament de Governació.
6è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS:
6.1 Aprovació del Reglament del Cementiri Municipal.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Reglament del Cementiri municipal de
Llagostera.
Vist l’informe emès a l’efecte per la Secretaria de la Corporació,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del Cementiri Municipal de Llagostera.
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Segon.- Exposar-lo al públic pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació.
En cas de no presentar-se al·legacions, es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat de nou acord i es publicarà el seu text íntegre en el BOP.
La Sra. Pla pren la paraula i diu que la proposta va lligada amb el Reglament de Serveis
Funeraris de l’any 1999, que va publicar la Generalitat. Que l’Ajuntament fent ús de les
seves competències regula aquests serveis mitjançant el Reglament que ara se sotmet a
aprovació.
El Sr. Comas diu que al seu entendre aquest Reglament serveix per al cementiri actual, però
que pensa que també ha de contemplar l’ampliació, per la qual cosa caldria regular la
possibilitat que les famílies puguin adquirir dos nínxols contingus i també els acabats que es
permetrà a les tombes, entre altres. Per això demana que es deixi sobre la taula per a un nou
estudi.
La Sra. Pla respon que a Llagostera no es permet la compra anticipada de nínxols, sinó que
el que es fa és cedir-los per un termini i a mesura que es necessiten.
El Sr. Alcalde diu que es tracta d’una aprovació inicial i que ara començarà el termini
d’al·legacions, per la qual cosa proposa que s’aprovi per no demorar un mes més el tema i
que es poden estudiar les modificacions que proposi CiU i es compromet a tenir-les en
compte.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.
7.- MOCIONS:
7.1 Moció en relació al fiançament de la Llar d’Infants “El Niu”.
El Sr. Alcalde manifesta que aquest expedient també es retira de l’ordre del dia, ja que el
tema s’està debatent actualment al Parlament i tot i que esperava avui poder tenir
informació sobre els acords adoptats no ha estat així, i per tant creu millor esperar.
8è.-PROPOSTES URGENTS:
8.1 Declaració de la urgència d’una proposta per demanar la immediata implantació
de l’ABS a Llagostera.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Atès que avui s’ha rebut la clàusula addicional segona al conveni signat entre l’Ajuntament
de Llagostera i el Servei Català de la Salut, per la qual es fixa la contraprestació econòmica
per al manteniment i funcionament del Dispensari municipal per a l’any 2000 i
Atesa la disconformitat de l’Entesa per Llagostera amb la contraprestació que s’hi preveu,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Declarar la urgència i incloure un nou punt a tractar en l’ordre del dia de la sessió
del Ple d’avui, consistent en la proposta per demanar la immediata implantació de l’ABS al
municipi de Llagostera i reclamar una revisió de la contraprestació econòmica que aporta el
Servei Català de la Salut.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.
El Sr. Alcalde explica que avui s’ha rebut la clàusula addicional del conveni per al
manteniment dels dispensari, que fa referència al finançament per part de l’ICASS. Afegeix
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que tot i que el Sr. Ramis ha tingut diverses converses i s’han tramès escrits posant de
manifest la insuficiència de l’aportació econòmica, aquesta no ha variat en relació a anys
anteriors i per això es proposa la urgència de la proposta.
També manifesta que la proposta és suficientment explícita. Afegeix que l’ABS hauria
d’haver-se implantat des de fa més de vuit anys i que si no s’ha fet no és per motius que es
puguin imputar a l’Ajuntament, sinó a la Generalitat, i que atès que si funcionés l’ABS, la
despesa iria íntegrament a càrrec de l’Institut Català de la Salut, en canvi amb aquest retard
ho ha de pagar l’Ajuntament, es demana que la despesa l’assumeixi íntegra la Generalitat,
com si ja funcionés l’ABS.
El Sr. Ramirez manifesta que el seu grup hi està d’acord i que cal continuar insistint perquè
la Generalitat desenvolupi la proposta sanitària a Llagostera.
8.2 Sol·licitar al Departament de Sanitat la immediata implantació a Llagostera de
l’ABS.
Es llegeix la següent proposta:
Atès que en data 28 de juny del 2000 l’Ajuntament de Llagostera ha rebut la clàusula
addicional segona al conveni signat entre l’Ajuntament de Llagostera i el Servei Català de la
Salut, per la qual es fixa la contraprestació econòmica per al manteniment i funcionament
del Dispensari municipal per a l’any 2000,
Vist que la contraprestació que s’hi preveu és de 2.426.000.-PTA,
Vist que, malgrat les reiterades reclamacions verbals i escrites que ha formulat l’equip de
govern sol·licitant un increment de l’aportació del Servei Català de la Salut i malgrat que
s’ha posat en el seu coneixement les dades econòmiques que demostren la càrrega
econòmica que suporta l’Ajuntament per a aquest concepte, la quantitat que proposen per a
l’any 2000 continua essent la mateixa que anys anteriors,
Atès que la implantació a Llagostera de l’Àrea Bàsica de Salut comportaria l’assumpció per
part del Departament de Sanitat de gran part de les despeses de manteniment i funcionament
del Dispensari Municipal i, per tant, el retard en la posada en funcionament de l’ABS
perjudica greument l’economia del municipi,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Sanitat la immediata implantació a Llagostera de
l’Àrea Bàsica de Salut, tal com preveu la llei d’ordenació sanitària.
Segon.- Sol·licitar que, mentre no sigui efectiva la total implantació de l’ABS, el
Departament de Sanitat assumeixi les despeses que li pertocaran quan l’ABS entri en
funcionament.
Tercer.- En el cas que, per motius aliens a l’Ajuntament de Llagostera, el Departament de
Sanitat no pugui fer efectiva immediatament la posada en funcionament de l’ABS, sol·licitar
la revisió del conveni en el sentit d’aproximar l’aportació del Servei Català de la Salut al
cost real del servei.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.
9è.- PRECS I PREGUNTES.
9.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.
No se’n produeixen.
9.2 Referents a altres qüestions.
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El Sr. Ramírez pren la paraula i pregunta per un escrit que va trametre la Comissió
d’Indústries i Activitats Classificades en data 15 de maig i que fa referència a la legalització
del local polivalent i demana si s’acompleixen les condicions de seguretat en el local i si no
és així per què s’ha permès realitzar-hi actes.
El Sr. Alcalde respon que és un tema que s’han trobat a les mans. Que tal com se sap s’ha
requerit diverses vegades l’empresa constructora perquè arrangés els desperfectes, cosa que
no ha dut a terme i ara ho haurà de fer l’Ajuntament amb càrrec a la fiança. Per tant, es va
d’haver d’escollir entre no fer la festa o arriscar-se Per altra banda ha de dir que l’any
passat també es va fer en les mateixes condicions. Acaba dient que s’està sobre el tema i que
s’intentarà normalitzar-ho al més aviat que es pugui.
El Sr. Ramirez afegeix que ja al mes d’octubre de l’any passat va portar una moció al Ple
per tal que s’accelerés el tema.
El Sr. Ayach pren la paraula i fa referència a un escrit que ha adreçat a l’Ajuntament el
Departament de Medi Ambient en el qual se’ls requereix perquè retiri la runa que es va
dipositar per l’arranjament d’un camí i pregunta què es pensa fer. Diu que ell té constància
que hi ha cairats i canonades de plom i que té fotografies que ho demostren.
El Sr. Postigo respon que al camí no s’hi va tirar runa, sinó pedra i calç i que li sembla poc
encertada l’actuació de Medi Ambient, més tenint en compte que hi ha temes molt greus
com és ara que els lixiviats de l’abocador de Solius van a la depuradora de Platja d’Aro, la
qual cosa sí que és clara que va contra la llei.
El Sr. Noguera explica que abans de tirar la pedra, es van fer dues tries selectives i que
l’únic que es va fer servir per omplir el terrenys va ésser pedra i calc.
El Sr. Ayach insisteix que es respongui què pensa fer l’Ajuntament.
El Sr. Postigo respon que es pensa contestar a l’escrit de Medi Ambient rebatent el que
diuen i que evidentment no poden fer el que ordena Medi Ambient perquè això seria tornar
a deixar intransitable el camí i que per altra banda estan segurs que han actuat bé.
El Sr. Noguera diu al Sr. Ayach que quan ell era regidor i va fer netejar les rieres, les va
fer totes malbé.
El Sr. Devant pren la paraula i demana a la Sra. Vila si ja té el balanç de la festa major.
La Sra. Vila respon que encara no està acabat, ja que encara arriben algunes factures com
són per exemple les begudes i que confia que en el proper Ple ja el tindrà. No obstant això,
diu que està segura que serà positiu, ja que la Comissió de Festes s’ha fet càrrec del bar i
per tant això ja és un estalvi.
El Sr. Devant pren de nou la paraula i diu que vol insistir en la petició que ja va fer al Ple
passat que es posin tanques a la ruta del Carrilet, ja que hi ha sectors que ofereixen perill.
El Sr. Barceló respon que ja es va dir que l’obra no és definitiva, que no obstant ja s’ha dit a
l’ empresa i que és previst fer una reunió del Consorci per tractar dels temes que queden
pendents.
El Sr. Soler pren la paraula i demana al Sr. Moll que li respongui la pregunta que li va fer ja
fa tres mesos en relació al cost de les escombraries i al que es recapta pel servei.
El Sr. Moll diu que ja es va respondre al Sr. Soler, que una cosa és el que consta en el
pressupost, i l’altra el que es recapta i per tant s’ha de tenir en compte la liquidació.
El Sr. Postigo diu que la resposta ja es va donar, altra cosa és que no satisfés el Sr. Soler, és
un tema ja tractat i no pensen arrossegar ple darrera ple la mateixa pregunta.
El Sr. Soler respon que no insistiran més ja que ja veuen quin és el tarannà de l’equip de
govern que els diu que són uns mentiders i no responen a les preguntes.
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El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que el Reglament del consell de Comunicació està a
exposició pública i que acaba demà, per això no s’ha pogut portar al Ple, no obstant diu que
en el proper Ple s’hauran de designar les persones que el formaran.
El Sr. Postigo pren de nou la paraula i diu que vol felicitar al Sr. Francesc Sureda pel premi
de Medi Ambient que se li ha atorgat, afegeix que no varen assistir a l’acte per problemes
d’agenda i tampoc no sabien que se li concedia el premi. Acaba dient que vol animar el Sr.
Sureda a seguir treballant en aquesta tasca.
Seguidament el Sr. Postigo pren la paraula i dóna compte al Ple de la reunió del Consorci
de l’abocador de Solius, en la qual es va aprovar el projecte de la planta de tractament de
lixiviats i es va tractar el tema del finançament d’un nou accés a l’abocador de Solius, el
qual afecta alguns propietaris de Llagostera, per la qual cosa ha requerit el Consorci perquè
els ho comuniqui.
També explica que avui han tingut una reunió a Barcelona per tractar el tema de la línia
d’Enher, a la qual hi ha assistit juntament amb la Sra. Pla, i que hi eren presents membres de
la Coordinadora i l’Alcalde de Cassà, juntament amb el regidor Sr. Amat. Explica que fins
al moment no hi ha res en concret.
I no havent-hi més temes per tractar, a les deu hores i cinc minuts del vespre s’aixeca la
sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària
que ho certifico.
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ACTA Nº 8/2000 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 20 DE SETEMBRE DEL 2000.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint de setembre de l’any dos mil, es
reuneix el Ple de la Corporació sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Lluís Postigo García i
amb l’assistència dels Regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve
Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas,
Manel Ramírez Malagón, Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvadó i Salvador Devant
Ribera. Excusa la seva assistència el Sr. Miquel Ramis Coris. Actua de Secretària la Sra.
Dolors Torrents Barnadas.
La Presidència declara oberta la sessió.
1r.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. EDUARD GALOBARDES JORBA COM A
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT.
Per part de la Secretària es dóna lectura del l’escrit de renúncia presentat pel Sr.
Galobardes a prendre possessió del càrrec de regidor i que diu així:
“Nom i cognoms: Eduard Galobardes Jorba.
Adreça: c/Fivaller nº 24. 17240 Llagostera.
N.I.F.: 38.510.899.
Telèfon: 972-83 09 00.
Fets i motius en què es basa la seva petició: Degut a la perllongació en el temps que es
preveu que tindrà l’assumpte pel qual vaig decidir demorar la meva presa de possessió del
càrrec de regidor, com que no vull perjudicar als meus companys de candidatura amb la no
presència d’un regidor un període excessivament llarg.
Sol·licitud que formula: Que sigui acceptada la meva renúncia a pendre possessió d’aquest
càrec de regidor pels motius esmentats.
Data: 20-9-00.”
El Ple accepta la renúncia del Sr. Galobardes.
2n. DEBAT SOBRE EL TRANSPORT SANITARI AL MUNICIPI.
Es llegeix l’escrit de petició d’un Ple extraordinari per debatre el tema presentat pel grup de
CiU.
Seguidament el Sr. Ramírez pren la paraula i diu que tractarà dos temes diferents. Per una
banda el transport sanitari que, com tothom sap, ha aixecat molta polèmica i que ells com
a membres de l’Ajuntament no han tingut cap notícia, ja que es varen assabentar del tema
per la premsa. Afegeix que han deixat passar un temps perquè l’Ajuntament es posicionés
en relació al tema, però al no tenir cap notícia varen fer la petició. Demana que des
d’aquest moment es posin a treballar perquè Llagostera pugui disposar d’una central
d’ambulàncies, tal com havia tingut fins ara, ja que creuen que Llagostera, tant per la seva
població com per la seva ubicació, necessita aquest servei.
Pel que fa a l’aspecte sòciosanitari que fins ara feia la Creu Roja, no saben com quedarà
ara, però el que sí que és evident és que s’ha de disposar del servei que fins ara prestava la
Creu Roja, per poder satisfer les necessitats de la població cada dia més creixent.

El Sr. Alcalde diu que als dos temes que ha apuntat el Sr. Ramírez com a objecte de debat,
al seu entendre cal afegir-n’hi un altre, que és el de la informació.
Diu que el Sr. Miquel Ramis és el que ha portat el tema i el que el coneix més a fons, ja que
ha tingut contactes periòdics i seguits des que es va tenir notícia del canvi, amb la Creu
Roja, a través del Sr. Dausà, amb el Consorci del Transport Sanitari que actualment fa el
transport sanitari i el delegat de Sanitat a Girona. Afegeix que els sorprèn que es vulgui
imputar a l’equip de govern de Llagostera un tema que de cap manera és competència
municipal, sinó que com molt bé saben està en mans del Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya, que és la que va fer les bases del concurs i el va adjudicar. El
concurs no es va fer bé i la prova és que el servei ha anat a la baixa, ja que s’ha passat de
tenir tres ambulàncies a no tenir-ne cap de moment, tot i que sembla que en posaran una a
Cassà que donarà servei a Llagostera. Però el que sí que és cert és que l’Ajuntament
només es pot queixar. Afegeix que l’Associació d’Ambulàncies es va posar al servei de
l’Ajuntament per donar cobertura a determinades activitats tot i que el cost d’aquest servei
seria molt elevat.
Pel que fa al servei sòciosanitari, ha de dir que correspon a serveis socials i que en
poblacions de menys de 20.000 habitants aquesta competència no és de l’Ajuntament, tot i
que l’Ajuntament de Llagostera fa un esforç econòmic important per suplir mancances, i
en el cas de Llagostera aquesta competència la té assumida el Consell Comarcal, com es
reflecteix en els documents que parlen de l’UBASP. Sorprèn, doncs, que la reclamació es
faci aquí i no allà, que és on correspondria en realitat.
Segueix explicant que la Creu Roja va informar en un primer moment que seguiria fent
aquests serveis, però fa uns quants dies que va comunicar que fins i tot això perilla. També
hi ha constància que la Creu Roja feia serveis a particulars que han canviat, però que
l’Ajuntament mai no hi ha intervingut. Ha de dir que, tot i els contactes que s’han tingut
entre Creu Roja, Consorci i Consell Comarcal, en aquests moments Creu Roja no està en
disposició de poder assegurar quins serveis podrà fer. L’Ajuntament està obert a signar un
conveni per aquest servei. Segueix explicant que s’ha suspès la subvenció que es donava
mensualment a la Creu Roja, però que segueix disposant del pis, ja que creuen que una
entitat que té més de 60 anys d’antiguitat al poble no es mereix un altre tracte. Diu que
Creu Roja va demanar un lloc per guardar les ambulàncies i s’està habilitant un lloc a les
antigues casernes de la Guàrdia Civil. Es dóna la paradoxa que es tenen les ambulàncies
però no es té el personal per conduir-les.
Acaba dient que el transport sanitari es realitza, tot i que potser no és tan satisfactori com
abans perquè l’ambulància no és aquí.
El Sr. Ramírez pren la paraula i diu que agraeix les explicacions donades i que si aquestes
s’haguessin donat en el seu moment, potser no s’hauria hagut de demanar aquest Ple.
Afegeix que ells no han estat informats i demana que s’expliqui quin ha estat el resultat dels
contactes que s’han tingut. Segueix dient que si s’haguessin fet al·legacions en el seu
moment al concurs, potser ara Llagostera tindria una ambulància. Acaba dient que l’equip
de govern treballa amb secretisme i demana que apliquin allò que deien en el programa
electoral referent a la informació.
El Sr. Postigo explica que els contactes que s’han tingut amb el Departament de Sanitat no
són satisfactoris, tot i que sempre se’ls ha dit que sí que ho resoldrien però no han donat
cap resposta concreta. Demana al grup de CiU que sigui crític, encara que sigui amb el seu
mateix partit. Pel que fa als contactes amb el Consorci, han dit que e fan el que se’ls va

adjudicar, però que estan oberts a altres serveis. Pel que fa a la Creu Roja, no pot fer el
transport sanitari. Davant d’aquest panorama i tenint en compte que el cost de
manteniment d’una ambulància pot ser de 25 a 27 milions anuals és evident que ha de fer
el servei qui té la competència. Pel que fa als serveis que feia Creu Roja a particulars, es fa
igualment, tot i que sembla que hi ha hagut uns canvis d’horaris.
El Sr. Ramírez diu que pel que fa al canvi d’horaris del servei que feia Creu Roja a
particulars, pensa que si s’acoten els horaris no és bo.
El Sr. Alcalde demana al Sr. Ramírez que facin una proposta concreta en relació al tema.
El Sr. Ramírez diu que si es volia una ambulància s’hauria d’haver comparegut en el
concurs.
El Sr. Alcalde recorda al Sr. Ramírez que també ho podia haver fet el grup de CiU, ja que
també són regidors.
Seguidament el Sr. Alcalde pren la paraula i diu que, pel que fa al tema de la manca
d’informació, vol explicar que a causa del que va passar i per la qual cosa es va ser portada
de diaris durant dies, es va creure prudent deixar passar uns dies per no tornar-ne a ser més
vegades, cosa que no va ser possible. S’excusa per no haver convocat els plens com
corresponia, però pensa que les causes són més que justificades. Afegeix que el que no es
pot negar és que l’equip de govern ha donat mostres de la seva voluntat d’informar al
màxim: s’han convocat plens participatius, s’han fet reunions amb veïns afectats per
diversos temes, s’ha editat un butlletí, s’ha fet una pàgina web. Malgrat això, es veu que
sempre es pot dir que no es dóna informació. Diu que en tot cas el que sí que és cert és que
CiU aprofita aquesta manca d’informació per desinformar, ja que han dit en el seu butlletí
que l’equip de govern ha actuat amb negligència, i tal com s’ha demostrat en el transcurs
del debat, no hi ha hagut tal negligència sinó, en tot cas, manca d’informació. Acaba dient
que assumeix la part de culpa que pugui tenir pel fet que la informació no sigui més fluïda,
però ha de dir que CiU no demana informació, com ho demostra el fet que tot el temps
que porten de comissions informatives, només han fet dues preguntes a les reunions que es
fan.
Seguidament l’Alcalde informa que és previst crear comissions informatives per tractar els
temes de manera més sectorial, que substituiran la comissió informativa general que hi ha
actualment.
El Sr. Ramírez pren de nou la paraula i diu que en el debat sobre el tema del transport
sanitari ha quedat clar que la situació no és bona i que l’equip de govern hauria d’haver
informat més bé sobre el tema.
El Sr. Postigo demana que es presenti una proposta concreta on s’assenyalin les actuacions
que a entendre del grup de CiU s’haurien de fer.
I no havent-hi més temes per tractar, a les deu menys deu del vespre s’aixeca la sessió de la
qual s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho
certifico.

ACTA Nº 9/2000 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 20 DE SETEMBRE DEL 2000.A la vila de Llagostera a les deu menys deu del vespre del dia vint de setembre de l’any
dos mil, es reneix el Ple de la Corporació sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Lluís
Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis, Montserrat
Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Montserrat Vila Gutarra, Josep
Comas Boadas, Manel Ramírez Malagón, Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvadó i
Salvador Devant Ribera. Excusa la seva assistència el Sr. Miquel Ramis Coris. Actua de
Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
La Presidència declara oberta la sessió.
El Sr. Comas pren la paraula i manifesta la seva queixa pel fet que s’hagin convocat dos
plens extraordinaris en el mateix dia i també pel fet que s’inclogui la presa de possessió
del Sr. Galobardes com a primer punt de l’anterior Ple extraordinari.
El Sr. Alcalde respon que segons una resolució de la junta Electoral Central, cal
incloure en l’Ordre del dia dels plens que es convoquin la presa de possessió dels
regidors fins que aquesta no es faci efectiva.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 28-6-2000.
1r.- S’ aprova per unanimitat dels presents.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS
DE COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTADES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
2.1 Decrets d’Alcaldia.
Es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia núms 437 al 653.
L’Alcalde ressalta el fet que, atès que s’ha aprovat definitivament la modificació de les
Normes Subsidiàries pel que fa el tema de les activitats ramaderes, s’estan tramitant els
expedients d’activitats que estaven pendents
2.2 Acords de Comissió de Govern.
L’Alcalde pren la paraula i dona compte dels següents acords adoptats per la Comissió
de Govern:
Comissió del dia 27 de juny:
Compra d’un electrocardiògraf per al dispensari municipal.
Obres de reforma dels lavabos del CEIP Lacustària.
Instal·lació de reixes al local polivalent.
Comissió del dia 18 de juliol:
Compra de contenidors d’escombraries.
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Comissió del dia 27 de juliol:
Aprovació projecte local annex pavelló.
Obres d’arranjament de la Plaça de Catalunya
Adquisició de contenidor de vidre.
Condicionament del solar per ampliació deixalleria.
Adjudicació a Catalunya Neta dels servei de neteja de diverses dependències
municipals.
Comissió del dia 29 d’agost:
Adquisició material informàtic per a l’oficina tècnica.
Arrendament local per a Escola de Belles Arts.
Comissió del dia 12 de setembre:
Denúncia contracte amb l’empresa Gesesa, que presta el servei de distribució
domiciliària d’aigua. Explica que es justifica en el fet que el contracte està desfasat i
també que es vol treure a concurs conjuntament el servei d’aigua i el de manteniment
del clavegueram.
Conveni amb el Consell Comarcal per al taller ocupacional.
Conveni amb la UDG per tenir una persona en pràctiques adscrita a Medi Ambient.
2.3 Contractacions de personal.
L’Alcalde dóna compte de les següents altes i baixes de personal efectuades des de
l’últim Ple:
altes personal funcionari:
Sr. Raül Roman Sampedro - nomenament interí d’agent de la policia local, amb efectes
del dia 1 de juliol de 2000.
altes personal laboral:
Sra. Raquel Butiñach Plaja – contractació laboral temporal- substitució vacances
auxiliar administrativa Dispensari.
Sra. Núria Diez Martinez – contractació laboral d’un arquitecte superior per obra o
servei determinat, a partir del 3 d’agost.
Sr. Jordi Pinsach Estañol – contractació laboral indefinida a temps parcial, com a
subaltern per a l’àrea de cultura, a partir de l’1 de setembre.
Sra. Mònica Serrano Carrillo, educadora infantil, contractació laboral d’interinatge per
substituir l’excedència de l’Anna Gascons, a partir de l’1 de setembre.
Sra. Gemma Sellarès de Campo, administrativa, contracte laboral d’interinatge fins que
no es cobreixi la plaça en propietat, a partir del 14 de setembre.
baixes personal laboral:
Sr. Jordi Pous Blanch, professor de dibuix, acomiadament el 30 de juny.
Sra.Mònica Serrano Carrillo, educadora infantil, fi de contracte el 31 de juliol.
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contractes administratius per a la prestació de serveis:
Sr. Gerard Carreras Comas, arquitecte, finalització contracte 13 de juliol.
Sr. Esteve Colomer Valentí, informàtic, contracte a partir de l’1 de setembre.
3r.- PROPOSTES D’ALCALDIA:
3.1 Donar compte de l’acord d’adhesió a la campanya “Dia Europeu sense cotxes”.
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que és una acord de la Comissió de Govern del
dia 11 de juliol del 2000. Diu que és una diada que té com a objectiu conscienciar la
gent per a la utilització del transport públic. A continuació llegeix el següent manifest:
“Carta europea.
A ciutat, sense el meu cotxe !
Dia europeu sense cotxes : divendres 22 de setembre de 2000
Lluís Postigo i García, en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE
LLAGOSTERA, declaro que participarem en la propera edició del Dia europeu a ciutat,
sense el meu cotxe ! que tindrà lloc el divendres 22 de setembre de 2000.
Per tal de garantir l’èxit de la jornada, ens comprometem a assumir totes les mesures
que siguin necessàries, d’acord amb els principis següents.
Descripció general
L’acció té dos objectius : proporcionar als ciutadans l’oportunitat de practicar altres
formes de mobilitat alternatives al vehicle privat i oferir-los la possibilitat de redescobrir
la ciutat, els seus habitants i el seu patrimoni.
L’esdeveniment pretén ser el primer pas d’una iniciativa a llarg termini, dirigida a
fomentar un major coneixement de l’opinió pública sobre la necessitat d’una nova
mobilitat urbana, evitant les molèsties causades per l’ús irracional del vehicle a la ciutat
(contaminació atmosfèrica, soroll, malbaratament de recursos energètics, embussos).
Organitzarem les activitats del divendres 22 de setembre de 2000, d’acord amb les
directrius següents.
Articles específics
Fomentar que les autoritats locals dels municipis veïns, així com els operadors de
transport públic, donin suport i participin en la convocatòria.
Promoure la intermodalitat del transport i oferir formes reforçades de transport
alternatiu (transport col·lectiu, vehicle no contaminants, bicicletes, cotxes compartits)
que permetin als ciutadans gaudir de la convocatòria sense limitar la seva mobilitat. Les
mesures inclouran l’augment, el nombre i la freqüència dels transports col·lectius i/o
redissenyar l’espai urbà per afavorir els mitjans alternatius de transport.
Planificar les activitats amb la participació del major nombre possible d’agents socials
(botiguers, associacions de veïns, centres docents, sindicats, etc.)
Reservar una o més àrees de la ciutat exclusivament a vianants, ciclistes i al transport
públic.
Utilitzar tots els recursos necessaris per limitar el nombre de permisos especials de
circulació en les zones restringides (casos d’emergències).
Promoure la informació, publicitat i comunicació per animar els ciutadans a no utilitzar
el seu cotxe el dia 22 de setembre.
Utilitzar tots els mitjans disponibles (senyalització i aparcament) que permetin als
ciutadans estacionar els seus vehicles en àrees d’aparcament. Cal preveure que els
viatges des d’aquestes àrees es facin amb transport públic.
Organitzar la càrrega i descàrrega de mercaderies dins d’un horari específic.
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Donar suport especialment a una de les iniciatives temàtiques incloses en aquesta carta,
amb l’objectiu de caracteritzar d’una manera diferenciada les actuacions en cada
localitat.
Organitzar amb prou antelació la recollida de dades (trànsit, contaminació, soroll, etc.)
que permeti avaluar adequadament l’impacte de la convocatòria, seguint les directius
europees.
Seguir les directius de la campanya informativa comuna i utilitzar les eines preparades
per a la convocatòria.
Llista d’iniciatives
una millor ciutat per als nens
una millor ciutat per als ciclistes
una millor ciutat per a les persones amb mobilitat reduïda
una ciutat amb l’aire més net
una ciutat menys sorollosa
una ciutat amb menys accidents de trànsit
una jornada europea
nous projectes de zones de vianants
distribució de mercaderies ecològica (zones de descàrrega i flota de vehicles menys
contaminants)
foment dels desplaçaments amb mitjans alternatius menys contaminants (transport
públic, bicicletes, caminar, cotxes compartits)
projectes de cotxe compartit
serveis públics amb ecocombustibles
d’altres iniciatives locals.
3.2 Ratificar l’acord de comparèixer en el recurs contenciós-administratiu
interposat per SECLA, S.A. i relatiu a defectes de construcció de l’edifici
polivalent.
Es llegeix el Decret de l’Alcaldia, i el Sr. Alcalde explica que es varen detectar tota una
sèrie de defectes a l’obra i que, segons informes tècnics, eren imputables a l’empresa
constructora, la qual no només es va negar a arranjar-los, sinó que va presentar una
certificació amb unes obres que no estaven justificades, segons informe del tècnic
director, per la qual cosa es va denegar l’aprovació. Ara l’empresa ha anat al contenciós
administratiu i s’haurà d’esperar el resultat.
El Decret és ratificat per unanimitat dels presents.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que vol deixar constància que el Sr. Jordi Pous va
estar acomiadat.
També diu que al seu entendre en la campanya del dia sense cotxes l’Ajuntament ha fet
un esforç mínim.
El Sr. Alcalde diu que la campanya que s’ha fet pel que fa al dia sense cotxes ha donat
fruits, ja que les escoles fan activitats. Per altra banda diu que té constància que el
Consell Comarcal es va adherir també a la campanya i que no ha informat de res els
Ajuntaments.
El Sr. Comas diu que no està d’acord amb la manera de fer de l’equip de govern, ja que
no se’ls informa .
El Sr. Alcalde respon que cal que demanin la informació i que poden fer servir les
Comissions informatives per demanar-la.
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4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:
4.1 Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall de la finca situada entre els carrers
Joan Maragall, Onze de Setembre i Saragossa.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Aprovat inicialment l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums de la finca situada
entre els carrers Joan Maragall, Onze de Setembre i Saragossa per Decret de l’Alcaldia
de del dia 24-3-2000, i
Atès que s’ha sotmès a informació pública pel termini de vint dies en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 47 de l’11-4-2000 i al diari El Punt de data 6-4-2000, i notificats
els propietaris directament afectats, no s’han formulat al·legacions.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar definitivament l’Estudi de Detall promogut pel Sr. Francesc Ragolta
Bagué referit a la finca situada entre els carrers Joan Maragall, Onze de setembre i
Saragossa.
Segon.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província i
comunicar-ho a la Comissió Provincial d’Urbanisme en el termini de 10 dies, així com
als propietaris afectats, compresos en l’àmbit territorial de l’Estudi de Detall.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un tràmit administratiu i que els veïns han estat
informats.
El Sr. Comas diu que troben l’expedient correcte i que no troben a faltar res a l’estudi de
detall, no obstant això diu que seria bo que els tècnics municipals fessin un estudi més
global per garantir que no pugui perjudicar l’entrada i sortida del poble.
El Sr. Alcalde respon que aquest tema ja és previst a les Normes Subsidiàries.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.
4.2 Presentació al·legacions a l’atribució inicial de la demanda del PUOSC.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Vist l’Edicte, de 28 de juliol del 2000, publicat al DOGC núm. 3193, d’informació
pública i d’audiència als consells comarcals de l’atribució inicial de la demanda al Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, quadrienni 2000-2003, i de la formulació inicial
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, anys 2000-2001,
Atès que en data 2 d’agost del 2000 la Direcció General d’Administració Local va
comunicar l’atribució inicial de la demanda del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
del quadrienni 2000-2003, i la proposta de formulació inicial del Pla Únic d'Obres i
Serveis de Catalunya dels anys 2000 i 2001 corresponent a l’Ajuntament de Llagostera,
que la Comissió de Cooperació Local va aprovar en sessió de 27 de juliol del 2000,
Atès que el pressupost de les obres, la subvenció concedida i la subvenció sol·licitada
són les següents:
OBRA
Ampliació Cementiri
Urbanització sector
Plaça Narcís Casas

PRESSUPOST
31.865.880
95.820.669

SUBV. CONCEDIDA
8.000.000
29.704.407

SUBV. SOL·LICITADA
20.712.822
38.750.000
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Atès que la subvenció sol·licitada per l’Ajuntament de Llagostera en cada una de les
obres no supera en cap cas el 65 % màxim establert a l’article 17.1.b) del decret
74/2000, de 22 de febrer, de convocatòria per a la formulació del PUOSC 2000-2003, ni
el límit màxim per actuació fixat en la normativa del Pla.
Atès que tot i que les assignacions del PUOSC a la comarca del Gironès per al
quadrienni 2000-2003 són superiors a les assignades per al quadrienni 1996-1999, la
quantitat que s’atribueix inicialment al municipi de Llagostera és inferior a la que se li
va assignar en l’anterior quadrienni.
Atès que les ajudes concedides són molt inferiors a les sol.licitades, la qual cosa
dificulta que l’Ajuntament pugui dur a terme les actuacions , que requereixen un esforç
d’ inversió important, que ha d’ésser suportat per l’Ajuntament, ja que són obres no
susceptibles d’imposició de contribucions especials.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Comparèixer en el tràmit d’informació de l’atribució inicial de la demanda al
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003, i presentar les
següents al·legacions:
a) la subvenció sol·licitada per l’Ajuntament de Llagostera en cada una de les obres no
supera en cap cas el 65 % màxim establert a l’article 17.1.b) del decret 74/2000, de 22
de febrer, de convocatòria per a la formulació del PUOSC 2000-2003, ni el límit màxim
per actuació fixat en la normativa del Pla que és de 38.750.000,-ptes.
b) les assignacions del PUOSC a la comarca del Gironès per al quadrienni 2000-2003
són superiors en un 39% a les assignades per al quadrienni 1996-1999, mentre que
l’atribució inicial de l’Ajuntament de Llagostera de 37.704.407,-ptes. és inferior a la
que se li va assignar en l’anterior quadrienni, que fou de 39.000.318,-ptes.
c) les ajudes concedides representen un 63,41% en relació a les sol·licitades , la qual
cosa dificulta que l’Ajuntament pugui dur a terme les actuacions ,que requereixen un
esforç d’inversió important que ha d’ésser suportat per l’Ajuntament, ja que són obres
no susceptibles d’imposició de contribucions especials.
Segon.- Sol·licitar que l’aportació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya , pel que
fa al municipi de Llagostera s’incrementi fins a la quantitat sol·licitada per
l’Ajuntament, atès que està dins dels límits previstos en la normativa i amb l’objectiu de
possibilitar la realització de les obres.
El Sr. Comas diu que estan d’acord amb les al·legacions, però no amb les obres que es
varen presentar. Entenen que les subvencions són petites, però pensen que l’estratègia
en presentar el projectes no ha estat gaire encertada, ja que si haguessin fet peticions per
a altres projectes possiblement la subvenció hauria estat més important.
El Sr. Alcalde explica que es presenten aquestes al·legacions perquè es creu que les
subvencions són molt baixes, més tenint en compte que les que rebrà la comarca del
Gironès són superiora a les del quadrienni anterior, mentre que el que rep Llagostera és
inferior.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.
El Sr. Comas s’absenta momentàniament de la sessió.
5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA:
5.1 Aprovació del Compte General del Pressupost Municipal i dels seus
Organismes Autònoms de l’exercici 1999.
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Es llegeix la següent proposta d’acord:
La Comissió Especial de Comptes, en reunió celebrada el dia 14 de juny de 2000, donà
la seva conformitat al Compte General de l’exercici de 1999, una vegada sotmès a
informació pública i no havent-se formulat al·legacions.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal i dels seus Organismes
Autònoms corresponents a l’exercici de 1999.
Segon.- Retre els comptes generals a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
El Sr. Moll pren la paraula i explica que, una vegada feta la informació pública dels
comptes generals, no s’ha presentat cap al·legació i ara correspon que el Ple l’aprovi.
El Sr. Soler pren la paraula i diu que el seu grup s’abstindrà, tot i que són conscients que
es tracta d’un tràmit administratiu. Afegeix que feliciten l’equip de govern, ja que
l’aprovació del comptes s’ha fet dins del termini que fixa la llei i demana que es tingui
la mateixa diligència en tots els temes especialment a l’hora d’obtenir subvencions i
negociar amb les administracions.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova amb el següents resultat:
A favor
6 (ELL)
Abstencions
4 (CiU)
El Sr. Comas es reincorpora a la sessió.
6è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT:
6.1 Acceptació de la subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament a la
Llar d’Infants “El Niu”.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Atès que per Resolució del Departament d’Ensenyament de 12 de juliol del 2000, per la
qual s’atorguen subvencions a corporacions locals titulars d’escoles d’educació infantil,
s’ha atorgat a l’Ajuntament de Llagostera una subvenció de 3.002.736.-PTA per a la
Llar d’Infants El Niu,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Acceptar l’ajuda econòmica concedida per Resolució del Departament
d’Ensenyament de 12 de juliol del 2000, per la qual s’atorguen subvencions a
corporacions locals titulars d’escoles d’educació infantil, per un import de 3.002.736.PTA per a la Llar d’Infants El Niu.
Segon.- Reiterar una vegada més al Departament d’Ensenyament la insuficiència
d’aquesta aportació econòmica i la urgència d’adaptar-la al cost real del servei.
Sense que ningú no demani la paraula, s’aprova per unanimitat dels presents.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que estan d’acord amb la proposta i reiteren la queixa
sol·licitant més diners per al servei, no obstant això vol dir que si es disposa d’aquest
servei, és gràcies que Ajuntaments anteriors varen prendre iniciatives tot i no ésser de
competència municipal.
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6.2 Designació dels membres que formaran part del Consell Escolar de la Llar
d’Infants Municipal “El Niu”.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Atès el que preveuen els articles 8è. i 9è. del Reglament del Consell escolar de la Llar
d’Infants municipal El Niu sobre l’elecció dels representants de la Corporació que n’han
de formar part,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Elegir els Regidors Srs. Miquel Ramis Coris i Josep Ayach Costa, en
representació dels grups municipals d’Entesa per Llagostera i de Convergència i Unió
respectivament, com a representants de la Corporació al Consell escolar de la Llar
d’Infants municipal El Niu.
El Sr. Alcalde explica que ha delegat la presidència del Consell en el Sr. Esteve Barceló.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.
7è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ESPORTS:
7.1 Substitució del regidor Sr. Jordi Noguera com a representant de l’Ajuntament
al Consell i a la Junta de Govern del Patronat Municipal d’Esports.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Substituir el Regidor Sr. Jordi Noguera com a representant de l’Ajuntament al
Consell del Patronat Municipal d’Esports pel Regidor Sr. Jaume Moll.
Segon.- Substituir el Regidor Sr. Jordi Noguera com a representant de l’Ajuntament a la
Junta de Govern del Patronat Municipal d’Esports pel Regidor Sr. Jaume Moll.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Patronat Municipal d’Esports.
Quart.- Publicarlo al Butlletí Oficial de la Província.
El Sr. Alcalde explica que aquest tema ja es va tractar en els òrgans del patronat.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:
A favor
6 (ELL)
Abstencions 5 (CiU)
8è.- DICTÀMENS DE LA REGIDORIA DE CULTURA:
8.1 Designació dels Regidors membres del Consell Municipal de Comunicació.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Atès el que preveuen els punts 3 i 4 del Reglament del Consell Municipal de
Comunicació sobre l’elecció dels representants de la Corporació que n’han de formar
part,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Elegir els Regidors Srs. Montserrat Vila Gutarra i Ramon Soler Salvadó, en
representació dels grups municipals d’Entesa per Llagostera i de Convergència i Unió
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respectivament, com a representants de la Corporació al Consell Municipal de
Comunicació.
El Sr. Alcalde pren la paraula i exposa que hi ha diversos temes importants , com és ara
el tema de la ràdio i que s’ha endarrerit tractar-lo per esperar que el Consell de
Comunicació funcionés, ja que es va creure que seria convenient per garantir la
independència dels mitjans de comunicació. Ara amb aquestes designacions aquest
òrgan ja podrà començar a funcionar.
Seguidament llegeix l’escrit que s’ha rebut del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
on agraeixen la voluntat de col·laboració de l’Ajuntament envers aquest Consell i el
feliciten perquè iniciatives com les que s’han pres dignifiquen les institucions i posen en
el seu punt just la importància de la comunicació en l’aprofundiment de la democràcia
de les nostres viles i ciutats.
El dictamen és aprovat per unanimitat del presents.
Seguidament la Sra. Montserrat Vila pren la paraula i diu que es va demanar a la Ràdio i
al Butlletí que designessin els membres que els han de representar i per part del Butlletí
ha designat el Sr. Marc Sureda i per la Ràdio el Sr. Ramon de Arriba i que ara s’han de
reunir per escollir la resta de persones que han de formar part del Consell.
8.2 Aprovació festes locals del municipi.
Es llegeix el dictamen i s’aprova per unanimitat la següent proposta:
Atès l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, pel qual correspon a
l’Ajuntament en Ple proposar les dues festes anuals de caràcter local,
Atès que és tradició celebrar les festes locals els dies següents a la Pasqua Granada,
diada de la Festa Major,
A sol·licitud de la Delegació Territorial a Girona del Departament de Treball de la
Generalitat,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Proposar com a festes locals del municipi de Llagostera per a l’any 2001 els
dies 4 i 5 de juny.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Delegació Territorial a Girona del Departament de
Treball.
9è.- PROPOSTES URGENTS.
9.1 Declaració de la urgència d’una Moció d’ELL en relació a les plaques de les
matrícules dels vehicles.
El Sr. Alcalde justifica la urgència en el fet que és un tema que ha sorgit arran de
l’aprovació per part del govern central de la normativa reguladora.
La urgència és aprovada per unanimitat dels presents
9.2 Moció d’Entesa per Llagostera sobre les matrícules dels vehicles
Es llegeix la següent Moció:
El Govern de l’Estat espanyol, a través de l’Ordre Ministerial de data 15 de setembre de
2000, per la qual es modifica el Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial
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Decret 2822/1998, ha reformat el sistema i el disseny de les plaques de les matrícules
dels vehicles, per adaptar-se al reglament comunitari que recomana la incorporació de
l’escut de la Unió Europea i la inicial en blanc de l’estat corresponent sobre la
característica banda blava distintiva de la Unió Europea, sense que obligui a escollir cap
sistema en concret.
L’Ordre esmentada no preveu que les noves matrícules automobilístiques incorporin la
inicial de les Comunitats Autònomes i, en el cas català, les lletres CAT, tal com havia
anunciat el Govern de l’Estat espanyol.
La incorporació de la inicial de les Comunitats Autònomes i, en el cas català, de les
lletres CAT, serviria per adequar les actuals matrícules al model d’organització
territorial reconegut constitucionalment, de base descentralitzada, i serviria per
homologar l’Estat espanyol al model ja utilitzat per altres estats de la Unió Europea,
com els vehicles dels lender alemanys, que porten els respectius emblemes federals que
les diferencia de la resta; els de França, que incorporen el número de departament; els
d’Irlanda, on figura la inicial del comtat o els d’Itàlia, on hi ha els distintius regionals.
El nou disseny, vigent des del dia 18 de setembre, obliga que les noves matrícules
automobilístiques incloguin la E d’Espanya, sense que es reflecteixi la diversitat
nacional de l’Estat, i suposa un empobriment de la plurinacionalitat de l’Estat espanyol i
un atemptat a la identitat d’aquest país.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Manifestar el rebuig al sistema de plaques de matrícules imposat per l’Ordre
Ministerial de 15 de setembre de 2000, per la qual es modifica el Reglament General de
Vehicles, en la mesura que exclou els distintius o símbols de les Comunitats
Autònomes, i concretament CAT en el cas de Catalunya, no respecta la plurinacionalitat
de l’Estat espanyol reconeguda constitucionalment i suposa un greu atemptat a la
identitat de Catalunya.
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat espanyol que substitueixi el sistema de plaques
de matrícula dels automòbils, aprovat per l’Ordre Ministerial del 15 de setembre de
2000, per la qual es modifica del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial
Decret 2822/1998, per un altre on es visualitzin els distintius o símbols de les
Comunitats Autònomes i s’homologuin al model ja utilitzat per altres estats de la Unió
Europea.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Ministeri de l’Interior de l’Estat espanyol, al
Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.
El Sr. Soler pren la paraula i diu que el seu grup també estava preparant una moció per
portar-la al proper Ple. Afegeix que estan contents perquè per primera vegada no s’ha de
discutir amb l’equip de govern per temes nacionalistes. Demana que s’incorpori als
vehicles municipals el distintiu CAT i demana també que la petició es faci extensiva als
vehicles que presten serveis de l’Ajuntament.
Per unanimitat és aprovada l’anterior Moció.
10è.- PRECS I PREGUNTES:
10.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.
No se’n produeixen.
10.2 Referents a altres qüestions.
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El Sr. Comas pren la paraula i diu que volen presentar una moció d’urgència perquè
s’insti el Departament de Governació o qui correspongui perquè resolgui el tema dels
accessos a Llagostera, ja que no troben correcte que la gent de Llagostera hagi de sofrir
les molèsties ocasionades per les fortes cues per l’accés a la Costa Brava.
El Sr. Alcalde respon que no estan d’acord amb la urgència, ja que no és el moment en
què s’havia d’haver fet. Explica que per part de l’equip de govern es varen fer gestions
amb el Mossos i es varen aportar propostes ja que les que havien fet els Mossos a
l’Ajuntament no els semblaven bé, i que inicialment no es varen acceptar però finalment
s’ha vist que la solució de l’Ajuntament era la bona i els Mossos s’han compromès a no
tornar a posar cons .
Per altra banda, diu que els llagosterencs s’haurien d’acostumar a fer els itineraris
correctes per evitar el perill que comporta incorporar-se a la carretera des de segons
quins punts.
El Sr. Comas diu que aquest problema afecta tots els llagosterencs i que celebra que el
problema estigui resolt i que creu que per a l’Ajuntament de Llagostera els problemes
dels seus veïns han de tenir prioritat sobre els problemes de la gent que travessa
Llagostera per anar a la costa. Demana que a la propera Comissió Informativa es tracti
el tema.
El Sr. Alcalde informa que Llagostera s’ha adherit a la campanya gastronòmica que ja
feien els municipis de la Vall d’Aro i que s’ha fet una reunió amb els restauradors per
informar-los. Afegeix que creu que és interessant, ja que és un bon sistema de difusió
del poble, ja que es divulga amb diversos mitjans com són la ràdio, la premsa i les
oficines de turisme. Es preveu una despesa per aquest concepte de 700.000—ptes.
Seguidament la Sra. Pla informa sobre l’acte del centenari de les germanes de Sant
Josep a Llagostera i 200 anys de l’Hospital i explica els actes que són previstos per
celebrar-ho.
El Sr. Barceló pren la paraula i diu que com a President del Patronat municipal
d’Esports vol donar compte de les activitats que s’ha dut a terme al pavelló i que són:
Jornada de portes obertes, campus amb piscina, torneig de ping-pong, activitats per
adults, futbol sala dins del pavelló, patinatge, bàsket, jornada esclerosi múltiple que va
representat un ingrés de 200.000,-ptes i en la qual varen participar tots els clubs.
També informa de les activitats que hi ha previstes. Ressalta entre els acords del
Patronat el de concedir una bestreta al Club de Futbol, per tal que la nova Junta pugui
tirar endavant.
Explica que no va ser possible fer el torneig de volei platja que era previst, ja que el fet
de portar sorra a la pista representava un cost molt elevat i que per al proper any es
mirarà de buscar una altra solució.
El Sr. Soler agreix les explicacions, ja que diu que és bo que la gent sàpiga el que es fa
i que vol deixar constància que la iniciativa que es fes un campus amb piscina que ha
tingut molt d’èxit ha estat seva. Acaba dient que vol felicitar els clubs pel dia del
Mulla’t per l’esclerosi múltiple, ja que varen fer una bona feina.
A continuació pren la paraula la Sra. Montserrat Vila i diu que vol donar compte del
resultat dels comptes de la Festa Major. Afegeix que no es pot dir que el resultat
econòmic sigui satisfactori, però que està en la línia dels anys anteriors. Que com passa
en la majoria dels pobles cada dia es fan més actes gratuïts, i en conseqüència les
despeses pugen i els ingressos no. De tota manera pensa que el resultat no és del tot bo
i que de cares a l’any vinent hauria de millorar. Seguidament dóna explicacions del
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perquè les despeses s’han incrementat en relació a l’any anterior i afegeix que aquest
any es contemplen totes les despeses, mentre que en altres algunes estaven
contemplades en partides que no eren de la Festa. El dèficit en aquest moment puja a
uns vuit milions de pessetes.
Seguidament explica que pel que fa a la baixa del Sr. Jordi Pous com a professor de
l’escola de belles arts, s’ha fet pactada i que el propi interessat va estar-hi d’acord i que
no ha sigut un tema problemàtic. El fet de la baixa es justifica en què en els últims anys
hi ha hagut una baixa continuada d’alumnes: El projecte és potenciar l’Escola de Belles
Arts i que per això s’ha llogat un local. També hi ha tota una sèrie de persones de
reconeguda solvència que estan disposades a col·laborar perquè el projecte vagi
endavant.
El Sr. Davant demana si el fet que baixi el nombre de persones que va a l’escola pot ser
un resultat del seu cost i si és imprescindible llogar aquest local.
La Sra. Vila respon que llogar el local era imprescindible i que, pel que fa al preu de les
classes, no creu que sigui un factor determinant perquè baixi la matrícula.
El Sr. Davant demana diversos aclariments en relació a les despeses de la Festa Major i
la Sra. Vila diu que a la propera Comissió Informativa se’ls donarà el detall.
Seguidament el Sr. Davant pregunta sobre qui s’ha de fet càrrec de les obres del carril
bici.
El Sr. Alcalde respon que el Ministerio de Medio Ambiente.
El Sr. Barceló explica que es va crear el Consorci del Carrilet i es va demanar una
subvenció per adequar l’antiga via per a carril bici. Les obres les ha pagat el Ministerio
de Medio Ambiente, però una vegada recepcionades les obres el manteniment el farà el
Consorci amb aportacions dels Ajuntaments i que s’intentarà que sigui la Diputació qui
se’n faci càrrec.
El Sr. Devant demana de qui són propietat els terrenys i qui ha de dictar les normes per
circular-hi i qui l’ha de vigilar.
El Sr. Alcalde respon que la propietat és de l’Ajuntament i de particulars.
El Sr. Devant pregunta què representarà per a l’Ajuntament el manteniment del carril
bici.
El Sr. Barceló respon que es desconeix.
El Sr. Davant demana qui ha de dictar les normes per circular-hi i qui l’ha de vigilar.
El Sr. Barceló respon que ja hi ha una normativa i que ha d’estar indicat.
El Sr. Soler demana que a la liquidació que es doni de la Festa major, es digui quines
partides no eren incloses en anys anteriors.
I no havent-hi més temes per tractar, a les dotze menys dos minuts de la nit s’aixeca la
sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la
Secretària, que ho certifico.

12

ACTA Nº 10/2000 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 27 DE SETEMBRE DEL 2000.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-set de setembre de l’any dos mil,
es reuneix el Ple de la Corporació sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Lluís Postigo García
i amb l’assistència dels Regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve
Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas,
Manel Ramírez Malagón, Josep Ayach Costa i Salvador Devant Ribera. Excusen la seva
assistència els Regidors Srs. Miquel Ramis Coris i Ramon Soler Salvadó. Actua de
Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
La Presidència declara oberta la sessió.
1r.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE
COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTADES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1 Decrets d’Alcaldia.
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia números 654 al 682.
El Sr. Alcalde fa referència expressa al decret 670, pel qual s’aprova inicialment la
modificació del Pla Parcial del sector Industrial I i explica les motivacions de la
modificació.
1.2 Acords de Comissió de Govern.
No en ressalta cap.
2n.- PROPOSTES D’ALCALDIA:
2.1 Crear amb caràcter permanent diverses Comissions Informatives.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Atès allò que disposa l’article 46.2 de la Llei 11/99, de 21 d’abril, de modificació de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Es creen, amb caràcter permanent, les següents Comissions Informatives:
1.- URBANISME, HISENDA, PERSONAL, ENSENYAMENT I ESPORTS.
2.- MEDI AMBIENT, PAGESIA, CULTURA I FESTES.
3.- GOVERNACIÓ, OBRES I SERVEIS, SERVEIS SOCIALS, SANITAT I
ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
4.- COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
Segon.- Tant les Comissions Informatives com la Comissió Especial de Comptes seran
presidides per l’Alcalde i estaran integrades per dos membres de cada grup municipal, el
portaveu dels quals comunicarà a l’Alcalde els noms dels titulars que n’han de formar part i
1

dels substituts. D’aquesta designació, se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
tingui.
Tercer.- Abans dels Plens l’Alcalde convocarà les Comissions Informatives corresponents
als temes que s’hi hagin de tractar. Les sessions ordinàries de les Comissions Informatives
tindran lloc el dijous anterior al dia assenyalat per als Plens ordinaris. Si la data de
celebració coincideix en dia inhàbil, l’Alcalde fixarà la data de la convocatòria.
Quart.- Les Comissions Informatives que es creen mitjançant aquest acord substitueixen
l’actual Comissió Informativa General.
Cinquè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.
El Sr. Alcalde explica que aquesta proposta és fruit del que es va notar a l’últim Ple: Com
s’ha pogut constatar, el funcionament de la Comissió Informativa no ha estat òptim i es
pensa que és necessari, per tal de garantir la transparència, que hi hagi uns canals
d’informació que siguin eficaços. Amb la creació d’aquestes tres comissions, que
substituiran la Comissió Informativa General que hi havia fins ara, es recull també el que
havia demanat CiU en el moment que es va crear que ja volia que hi hagués més d’una
comissió. Diu que pensa que és necessari que tots facin un esforç perquè hi hagi la
suficient informació, es pugui entrar en el detall dels temes i aportar coses positives.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que coincideixen que l’actual Comissió Informativa no
funciona i troben bé que s’hagi arribat a aquesta conclusió, però amb el que no estan
d’acord és en la manera com s’han distribuït els temes entre les comissions i que s’haurien
d’agrupar d’una altra manera i exposa el temes que al seu entendre haurien d’agrupar les
diferents comissions, ja que d’aquesta manera els temes es podrien tractar de manera més
homogènia.
El Sr. Alcalde respon que no poden acceptar la proposta que fa el grup de CiU, ja que les
comissions que el seu grup proposa s’ajusten al repartiment d’àrees de l’Ajuntament i creu
que és lògic que sigui l’oposició qui s’adapti a aquest repartiment i no l’equip de govern a
la conveniència de l’oposició.
El Sr. Comas manifesta que en aquest cas el seu grup s’abstindrà, ja que tot i que entenen
la postura pensen que la distribució no és la correcta.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:
A favor
6 (ELL)
Abstencions
4 (CiU)
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:
3.1 Aprovació definitiva del Pla d’accessibilitat per a la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 31-5-2000, va aprovar inicialment el “Pla
d’accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública”, promogut
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per l’Ajuntament i redactat per l’arquitecta Sra. Mª Mercè Corominas Noguera, amb un
pressupost d’execució per contracta de 160.953.058,- PTA.
Aquest projecte ha estat exposat al públic durant trenta dies, mitjançant anuncis inserits en
el BOP núm. 83, d’1-7-2000, i tauler d’anuncis de la Corporació, sense que en aquest tràmit
s’hagi presentat cap al·legació.
D’acord amb l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normativa concordant.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar definitivament el “Pla d’accessibilitat per a la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública”, promogut per l’Ajuntament i redactat per l’arquitecta
Sra. Mª Mercè Corominas Noguera, amb un pressupost d’execució per contracta de
160.953.058,- PTA.
Segon.- Publicar-ho en el BOP, DOGC i tauler d’anuncis de la Corporació.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que aquest no és un tema nou, ja que ja va ser aprovat
inicialment pel Ple. Afegeix que no s’han presentat al·legacions en el període d’informació
pública .
El Sr. Comas diu que no volen entrar altra vegada en el que varen exposar en el moment de
l’aprovació inicial, però que tenien l’esperança que s’inclouria en el projecte la zona de les
cases barates i el carrer Costa Brava , però que no ha estat així, per la qual cosa no troben el
projecte correcte ja que hi ha zones que no es contemplen.
El Sr. Alcalde respon que el carrer Costa Brava en el moment que s’urbanitzi ja es tindrà en
compte el tema de les barreres arquitectòniques. Afegeix que el sorprèn que el grup de
CiU no hagi fet al·legacions al projecte, que possiblement haurien obligat l’equip de
govern a pronunciar-se. No obstant això, per tranquil·litat del poble vol dir que encara que
hi hagi algunes zones no contemplades en el projecte, no significa de cap manera que no es
tinguin en compte. Pel que fa concretament a les cases barates, ja es faran actuacions quan
s’executi la zona verda que hi ha projectada.
El Sr. Comas respon que si no han presentat al·legacions és perquè ja varen fer aquestes
observacions en el Ple de l’aprovació inicial i que si hi hagués hagut la voluntat ja es podia
haver esmenat el projecte. Pel que fa al que ha dit el Sr. Alcalde que quan s’arrangi la zona
verda de les cases barates ja es tindrà en compte, no hi està d’acord, ja que al seu entendre
el projecte hauria d’ésser més global.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:
A favor
6 (ELL)
Abstencions
4 (CiU)
3.2 Aprovació permuta d’un petit tram de l’antic traçat del carrilet per un tros de
finca, propietat del Sr. Josep Albertí Comas.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Vist l’expedient de permuta d’un petit tram de l’antic traçat del carrilet de Girona a Sant
Feliu de Guíxols, ara propietat de l’Ajuntament de Llagostera, per un tros de finca,
propietat d’en Josep Albertí Comas, afectat pel projecte d’adequació de l’antic traçat de la
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via del tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona per a bicicletes i vianants, instruït per
providència de l’Alcaldia de data 18-3-2000.
Atès que el tros de finca municipal té condició de bé de domini públic, la qual cosa ha fet
necessari instruir prèviament expedient d’alteració de la seva qualificació jurídica de
conformitat amb l’article 20 del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals, expedient que ha estat exposat al públic durant vint dies,
mitjançant anunci inserit al BOP núm. 57, de 2-5-00, sense que s’hagin presentat
al·legacions de cap tipus.
Vistos els informes de Secretaria i dels serveis tècnics municipals.
Atès que les finques a permutar han estat valorades en 125.743 PTA cadascuna, valoració
de la qual s’ha donat trasllat a l’interessat pel termini de quinze dies, sense que hi hagi
formulat cap observació.
I atès que s’ha donat compte de tot l’expedient al Departament de Governació, als efectes
del control de legalitat previst a l’article 40.1.c. RPEL.
De conformitat amb l’article 47 RPEL.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Alterar la qualificació jurídica de la finca que a continuació es descriu, la qual
passarà a tenir la condició de bé patrimonial:
RÚSTICA: Peça de terreny, de forma poligonal allargada, de 550 m2, aproximadament,
situada al veïnat de Bruguera, que confronta: al nord i sud, amb l’antic traçat del carrilet de
Girona a Sant Feliu de Guíxols, avui propietat de l’Ajuntament de Llagostera, de què forma
part i s’haurà de segregar; i a l’est i oest, amb finca de Josep Albertí Comas (registral nº
2735 N).
És part i s’haurà de segregar de la finca de major cabuda, inscrita al Registre de la Propietat
núm. 1 de Girona, tom 2.870, llibre 141 de Llagostera, foli 208, finca 6280.
Pertany a l’Ajuntament de Llagostera, per compra a FEVE, segons escriptura atorgada en
data 28-9-1982, davant del notari de Madrid Fidel Melero Garcia (núm. 986 del seu
protocol).
Segon.- Permutar la finca municipal descrita a l’apartat anterior per la finca que a
continuació es descriu, propietat d’en Josep Albertí Comas, i valorades totes dues en
125.743 PTA:
RÚSTICA: Peça de terreny de forma poligonal allargada, de 550 m2, aproximadament,
situada al veïnat de Bruguera, que confronta: al nord i sud, amb l’antic traçat del carrilet de
Girona a Sant Feliu de Guíxols, avui propietat de l’Ajuntament de Llagostera; a l’est, amb
camí públic; ii a l’oest, part amb finca matriu de què se segregarà i part amb l’antic traçat
del carrilet de Girona a Sant Feliu de Guíxols, avui propietat de l’Ajuntament de
Llagostera.
És part i s’haurà de segregar de la finca de major cabuda, inscrita al Registre de la Propietat
núm. 1 de Girona, tom 2694, llibre 127 de Llagostera, foli 180, finca 2735 N.
Pertany a Josep Albertí Comas per compra a la senyora Dolors Comas Fuyà, segons
escriptura atorgada en data 23-6-92, davant del notari de Cassà de la Selva, Raimundo
Fortuny Marquès (nº 703 del seu protocol).
Tercer.- Practicar les anotacions pertinents a l’inventari de béns municipals i al Registre de
la Propietat.
Quart.- Facultar l’Alcaldia o regidor en qui delegui per a l’adopció i firma de tots aquells
actes i documents que siguin necessaris per a l’execució dels anteriors acords.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a l’interessat.
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El Sr. Alcalde explica que per aprovar aquest acord es necessita la majoria absoluta i que
l’equip de govern no la té en aquest Ple, per la qual cosa diu que si el grup de CiU no hi
vota a favor, s’haurà de portar a un proper Ple.
El Sr. Barceló explica que la proposta ve motivada pel fet que quan es feia el carril bici es
va detectar que un propietari havia ocupat els terrenys de la via de propietat municipal
perquè així li anava millor per conrear els camps i havia desplaçat el traçat de la via, però
atès que no representa cap perjudici per al carril bici es proposa aprovar la permuta dels
terrenys.
El Sr. Comas diu que al seu entendre és una actuació correcta i en conseqüència hi votaran
a favor, ja que no es la seva intenció posar traves.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat del presents.
3.3 Aprovació inicial de la modificació puntual de l’art. 160.3 de les Normes
Subsidiàries respecte al paràmetre d’ocupació del Sector Industrial I.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Vist el projecte de modificació puntual de l'article 160.3 de les Normes Subsidiàries de
Planejament respecte al paràmetre d’ocupació del Sector Industrial I, que ha redactat
l’arquitecta municipal i promou el propi Ajuntament.
Vist l’informe de la Secretària de la Corporació.
D’acord amb l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament respecte al paràmetre d’ocupació del Sector Industrial I, segons el projecte
redactat per l’arquitecta municipal, Sra. Núria Díez Martínez, que consta a l’expedient i
promogut per l’Ajuntament.
Segon.- Exposar-ho al públic durant un mes, mitjançant anuncis que s’inseriran en el BOP,
en un diari dels de major difusió provincial i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per tal
que tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo i presentar-hi al·legacions.
Tercer.- Sol·licitar informe al Departament d’Indústria, Comerç i Turisme.
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que es tracta de posar ordre a la zona
industrial i regularitzar la situació que s’ha produït pel fet que l’any 1989 es va fer una
consulta a urbanisme per modificar l’edificabilitat de la zona industrial del 60 al 70 per cent
i tot que Urbanisme ho va informar favorablement no es va tramitar la modificació, encara
que algunes llicències s’han donat amb la major ocupació, per la qual cosa amb aquesta
modificació de normes es regularitzaran algunes situacions.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que el seu vot serà favorable, ja que pensen que és
favorable tant per a la gent que va edificar el 70 per cent com per als que ho van fer amb el
60 , ja que, si és del seu interès, podran ampliar.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
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4t.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA:
4.1 Aprovació Modificació de Crèdit nº 2/2000 del Pressupost Municipal.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Atès que en el desenvolupament de la gestió del pressupost hi ha partides que no hi estan
consignades i d'altres insuficientment dotades, procedeix ara fer les modificacions
corresponents.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/00 del
pressupost municipal de l’exercici 2000, que inclou les següents variacions:
Suplement de crèdit
00.121.21300
Reparació i manteniment maquinària
00.413.46502
Recollida gossos C.C.G.
00.422.13000
Retribucions personal laboral escoles
00.422.22700
Neteja CEIP Lacustària
00.422.62202
Millores edifici CEIP Lacustària
00.43201.62603 Material informàtic tècnics
00.442.46503
Recollida paper C.C.G.
00.451.21200
Reparació edificis culturals
00.451.22100
Subministraments edificis culturals
00.451.22600
Despeses diverses cultura
00.453.62605
Material informàtic arxiu
00.461.22100
Subministraments Llar d’Avis
00.511.62505
Senyalització i mobiliari urbà
00.511.61101
Reposició paviment carrers
00.511.61103
Manteniment ponts i rieres
Crèdit extraordinari
00.451.62206
Millores edifici polivalent
00.222.62606
Material informàtic policia
00.451.20200
Lloguer local c/À.Guimerà, 5
00.451.22607
Cicle teatre
00.511.60104
Instal.lació hidrants
00.432.62201
La Canyera Club Tennis
00.442.46504
Neteja viària C.C.G.
00.751.22602
Promoció turística

Procedència dels fons:
00.91702
Préstec a llarg termini
Romanent líquid de tresoreria

300.000
43.952
600.000
250.000
1.000.000
420.000
29.712
500.000
250.000
200.000
46.646
450.000
215.942
3.000.000
450.000

596.411
151.332
285.000
2.000.000
1.462.848
14.500.000
2.076.333
700.000
TOTAL: 29.528.176

15.737.258
13.790.918
TOTAL: 29.528.176

Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant
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anunci en el B.O.P. i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i
reclamacions.
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord.
El Sr. Moll pren la paraula i explica que al llarg de l’any es detecta que hi ha partides que
estan insuficientment dotades, ja que han sorgit més despeses de les previstes i que per
altra banda també hi ha la necessitat d’habilitar noves partides per dur a terme actuacions
no previstes inicialment. Seguidament explica en què consisteixen les modificacions i la
procedència dels fons.
Seguidament pren la paraula el Sr. Ramírez i demana aclariment en relació a la
suplementació de les partides per a l’edifici de la Llar d’Avis, manteniment de ponts i
rieres i pavimentació del carrers, tot dient que, pel que fa a aquesta última partida, al seu
entendre l’actuació que es porta a terme no és correcta, ja que provocarà que quan plogui
moltes cases tinguin problemes perquè l’asfalt puja tant com la vorera. Diu que aquest tema
pot afectar alguns veïns i pensa que abans de fer-ho s’havia d’haver consultat.
La Sra. Pla respon que degut a la instal·lació del gas i que ara funciona una cuina, un forn
elèctric, una nevera i el congelador hi ha hagut més consums de llum i gas. Pel que fa a
l’asfalt dels carrers, explica que l’obra no es pot fer d’altra manera, ja que no hi ha subbase i que el dia que es vulgui fer de manera correcta, s’haurà d’arrancar tot i el que s’ha
fet ara és una actuació perquè els carrers tenien molts forats. Per altra banda s’espera que
no es produeixen problemes, ja que també s’ha fet una neteja dels imbornals, la qual cosa
afavoreix que l’aigua s’escorri més bé. Pel que fa a l’excés de despesa, és perquè va haverhi un error en les mesures inicials, ja que es va fer sobre plànol i no es va fer previsió de
cap marge d’error.
El Sr. Ramínez diu que això és falta de previsió i que, pel que fa als carrers, hauria estat
més correcte esperar i fer-ho bé i que espera que la propera vegada es faci amb més cura.
El Sr. Noguera pren la paraula i explica que la modificació de la partida per a ponts i rieres
és feta en previsió perquè es vol netejar la riera que passa vora la urbanització Els Escuts, ja
que ara es connectarà a la xarxa general el clavegueram de la urbanització i que s’han
demanat cinc pressupostos.
El Sr. Ramírez demana que es faci una planificació millor.
Seguidament fa referència a la partida dels hidrants i diu que, atès que s’ha rebut una
subvenció de tres milions, se n’haurien d’haver gastat sis i només se n’han gastat
1.426.000, per la qual cosa s’hauran de tornar els diners rebuts. Diu que això és una altre
símptoma de manca de planificació.
El Sr. Postigo respon que està d’acord que hi ha hagut manca de planificació, ja que
aquest tema ve de l’anterior equip de govern que va demanar una subvenció sense
planificar per a què la volien. Que ell personalment al veure que no havia estat justificada la
subvenció que s’havia cobrat, va fer una gestió amb el cap del bombers i va demanar
assessorament per veure on es podien posar els hidrants. Però els hidrants per funcionar
necessiten que hi hagi un cabal d’aigua que doni la suficient pressió i a Llagostera pocs
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llocs en tenen, per això no varen veure on es podien instal·lar que poguessin ésser
utilitzats. També es va fer una reunió amb veïns de Penedes, ja que els bombers deien que
allà es podia instal·lar. Segueix dient que va fer una reunió amb el Sr. Llorens de la
Delegació del govern per demanar una pròrroga del termini per justificar la subvenció i li
va dir que es podia ajornar dos mesos, però que aquest termini és curt per poder fer el
projecte i l’obra, per la qual cosa no és possible. Vol deixar clar que aquest tema ja
s’arrossega d’abans que ells entressin a governar.
Acaba dient que de res serviria fer els hidrants si després no es poden utilitzar.
El Sr. Ramírez diu que el Sr. Postigo ja és recurrent en el fet de donar la culpa de tot a
l’anterior equip de govern.
El Sr. Noguera pren la paraula i manifesta que tot i que és cert que no s’han fet els
hidrants, ja que hagués estat un actuació inútil, l’actual equip de govern ha fet altres
actuacions relaciones amb la prevenció d’incendis, com és, entre altres, la neteja de la
franja de 25 metres de diverses urbanitzacions i sense cap mena de subvenció.
El Sr. Alcalde diu que ja varen consultar si era possible utilitzar la subvenció per a altres
actuacions i els varen respondre que no, que únicament per a hidrants.
Seguidament el Sr. Alcalde
explica el motiu de la modificació de la partida
d’indemnització de les instal·lacions de la zona esportiva de la Canyera i el procediment a
seguir. Diu que, pel que fa a la partida de neteja viària, ve motivada pel fet que aquest
servei no és prou satisfactori i que s’han estudiat diverses possibilitats i s’ha vist que una de
ràpida podia ésser contractar-lo amb el Consell Comarcal, la qual té caràcter experimental.
Segueix explicant que l’Ajuntament participa en la campanya gastronòmica juntament amb
els Ajuntaments de Sant Feliu i la Vall d’Aro i que és previst que hi participin diversos
restaurants del poble.
El Sr. Barceló pren la paraula i explica la modificació de les partides pel que fa a la neteja
de les escoles i diu que ve motivada per l’ampliació de les instal·lacions tant de la guarderia
com de l’escola pública. Quant a les millores de l’edifici polivalent, la partida va destinada
a la instal·lació de reixes per evitar que es trenquin els vidres quan es juga al camp i també
als vidres nous.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat
A favor
En contra

6 (ELL)
4 (CiU)

5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE GOVERNACIÓ:
5.1 Aprovació del quadre general d’infraccions a la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial.
El Sr. Alcalde manifesta que aquest expedient es deixa sobre la taula, ja que s’han detectat
algunes mancances i es tractarà en una propera comissió informativa.
6è.- MOCIONS:
8

6.1 Moció d’ELL sobre el President Lluís Companys.
Es llegeix la següent Moció:

“MOCIÓ D’ENTESA PER LLAGOSTERA SOBRE EL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT LLUÍS COMPANYS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El seixantè aniversari de l’afusellament del President de la Generalitat Lluís Companys i
Jover és una efemèride que convida a la reflexió al conjunt de la societat catalana.
Relacionat des de ben jove, en la seva condició d’advocat, amb el sindicalisme obrer, els
rabassaires i d’altres moviments populars, va estar sempre vinculat al republicanisme
catalanista i, més en general, a les esquerres i a la defensa de la justícia social. Elegit
president el 1934, es va mantenir ferm en la defensa del país en episodis tan crucials com
els Fets d’Octubre de 1934 i, sobretot, durant els difícils anys de la Guerra Civil. El seu
afusellament, després de ser detingut a França per la Gestapo i lliurat a les autoritats
espanyoles, provoca, encara avui, un sentiment generalitzat de rebuig entre totes les
persones amants de la democràcia i la llibertat dels pobles. Amb ell, el naixent règim
franquista va pretendre assassinar el dret a l’existència de Catalunya com una realitat
política, social i econòmica diferenciada.
Els actes que s’han celebrat les darreres setmanes en memòria de Companys, cas del
celebrat recentment a la localitat basca d’Irun, són una prova que la seva és una figura que
continua essent emblemàtica per a tots aquells ciutadans que confien en els valors de la
justícia, el diàleg i la convivència entre els pobles.
La seva catalanitat cosmopolita i insubornable ha fet que destacades personalitats, com el
President de l’Índia Nheru (el 1961), el President de la República Francesa (el 1990) i el
President de la República Federal Alemanya (el 1992) ja hagin rehabilitat la seva figura
fent-la, a més, un referent prou útil per a les noves generacions que s’incorporen, com a
joves ciutadans, a l’exercici quotidià de la democràcia.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Refermar l’arbitrarietat de les acusacions, la injustícia del procediment i la manca
de legitimitat del Consell de Guerra que va condemnar Lluís Companys, rera el qual només
hi havia el designi polític de proporcionar un càstig exemplar a Catalunya.
Segon.- Instar el Parlament de Catalunya a demanar al govern de l’Estat Espanyol la
rehabilitació jurídica i històrica de la figura del president Lluís Companys i, amb ell, de tots
els afusellats i represaliats per la dictadura franquista.
Tercer.- Instar els diputats catalans al Parlament Europeu que, amb la finalitat que els
estats del continent que ho desitgin puguin expressar el seu reconeixment a Companys,
estenguin encara més el coneixement de les circumstàncies històriques que van envoltar el
seu afusellament.
Quart.- Instar el Parlament de Catalunya a declarar el dia 15 d’octubre de cada any Dia del
President Companys i que aquest evoqui el missatge del President màrtir com a home
d’estat, humanista, patriota i lluitador exemplar per al progrés social, la llibertat nacional i
la renaixença política de Catalunya.
Cinquè.- Iniciar els tràmits previstos al Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament
de Llagostera per donar el nom de President Companys a una via o un espai públic de la
vila de Llagostera.
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Sisè.- Comunicar aquest acord al President del Parlament de Catalunya, als diferents grups
parlamentaris, a les associacions municipalistes de Catalunya i a la Comissió d’Actes Lluís
Companys de La Vajol.
Malgrat tot, el Ple acordarà.
Llagostera, 19 de setembre del 2000
Per l’Entesa per Llagostera,
Sig.: Jaume Moll Ferrandis. Jordi Noguera Sabarí”.
Es llegeix la moció i el Sr. Alcalde explica que aquesta és una petita aportació que es
proposa des de l’Ajuntament en relació a la figura de Lluís Companys. Segueix dient que
entre les actuacions que es proposen la que afecta el poble més directament és el donar a un
carrer el nom de Lluís Companys.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que coincideixen amb l’objectiu de la moció presentada.
No obstant això, vol demanar que el carrer al qual s’assigni el nom de Lluís Companys
sigui rellevant, també proposa que el nom del carrer sigui Molt Honorable President Lluís
Companys i Jover. També demana que s’introdueixi una esmena a la Moció en el sentit
d’afegir-hi el següent:
“Donar suport a la creació de la comissió Lluís Companys creada per tal que durant dos
anys es fomenti, s’estudiï la seva vida i obra i per donar suport a les iniciatives populars de
difusió de la seva figura.”
El Sr. Alcalde diu que s’accepta l’esmena i que pel que fa al nom que s’ha de donar al
carrer, es veurà en el tràmit de l’expedient. Pel que fa a l’entitat del carrer a assignar, ha
de dir que tot dependrà de les possibilitats que hi hagi.
La moció és aprovada per unanimitat dels presents
6.2 Moció d’ELL sobre les mesures liberalitzadores aprovades pel Govern de l’Estat
en matèria urbanística.
Es llegeix la següent Moció:
“MOCIÓ D’ENTESA PER LLAGOSTERA SOBRE LES MESURES
LIBERALITZADORES APROVADES PEL GOVERN DE L’ESTAT EN MATÈRIA
D’URBANISME
Antecedents:
Els Reials decrets llei 4/2000, de mesures urgents de liberalització al sector immobiliari i
transports i 6/2000, de mesures urgents d’intensificació de la competència en mercats de
béns i serveis, introdueixen un seguit de mesures que pel seu contingut tenen incidència i
afecten el nucli bàsic de l’acció de govern de les entitats locals.
El Reial decret llei 4/2000 incorpora algunes modificacions a diferents articles de la Llei
del Sòl que podríem considerar deslegitimadores del paper de les corporacions locals per
ordenar i gestionar l'urbanisme en el terme municipal. Amb l'excusa d'abaratir el preu de
l'habitatge, es limita la funció dels ajuntaments per decidir sobre el creixement ordenat en el
seu terme municipal.
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El Reial decret en qüestió planteja una via diferent a la que s'ha anat desenvolupant des del
19 d'abril de 1979, data de la constitució dels primers ajuntaments democràtics. En el
transcurs d'aquests anys de democràcia local els ajuntaments han afavorit el
desenvolupament urbanístic i el seu creixement. A Catalunya, en aquest període, el nombre
d’ajuntaments que tenen aprovada alguna figura de planejament ha passat de 170 a més de
800. El planejament urbanístic és peça fonamental per a una bona ordenació urbana i els
ajuntaments democràtics han fet possible que prevalguin els interessos generals de la
població per davant dels interessos -respectables, però en qualsevol cas particulars- de
promotors que per beneficis econòmics immediats podrien deixar en un segon ordre els
interessos de la comunitat.
Els ajuntaments democràtics hem lluitat i mantindrem aquesta lluita per defensar el dret
constitucional a l'habitatge en condicions dignes. Considerem que l'augment de preu dels
habitatges té causes molt diferents però que no tenen res a veure amb el que argumenta el
Reial decret llei ara aprovat.
Cal expressar la perplexitat dels ajuntaments davant el silenci del Govern de la Generalitat
després de la publicació de l'esmentat Reial decret llei. Insistim que les competències
d'ordenació del territori a Catalunya corresponen al govern autonòmic i que és aquest qui
hauria d'assumir la defensa de l'organització dels nostres municipis i comarques davant el
fet inexplicable de la pèrdua de l'autoritat de les institucions locals en aquest àmbit,
derivada de les mesures liberalitzadores aprovades pel Govern de l’Estat.
El procediment utilitzat per a l’aprovació dels Reials decrets llei ha vulnerat el principi
legal de cooperació de l’Administració de l’Estat amb l’Administració local, donat que les
disposicions legals abans esmentades no han estat informades per la Comissió Nacional de
l’Administració Local, tenint en compte les disposicions específiques dels articles 117 i 118
de la Llei de bases de règim local, en virtut dels quals s’estableix que l’esmentada Comissió
és l’òrgan permanent per a la col·laboració i la coordinació entre l’Administració de l’Estat
i l’Administració local i que correspon a aquesta Comissió l’emissió de l’informe en els
avantprojectes de Llei i en els projectes de disposicions administratives de competència de
l’Estat en les matèries que afecten l’Administració local.
Formalment, l’ús del Reial decret llei ha de complir els requisits que habiliten el Govern de
l’Estat per a la utilització d’aquesta norma en virtut de l’article 86 de la Constitució, que
estableix que: “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar
disposiciones legislativas provisionales que tomaran la forma de Decretos-Leyes y que no
podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos,
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título primero, al régimen de las
Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general”. Es considera que en el cas dels
Reials decrets llei, anteriorment esmentats, els objectius que pretén assolir el Govern de
l’Estat no constitueixen un cas d’extraordinària i urgent necessitat que requereixi d’una
acció governamental immediata que només es pugui assolir per la via excepcional del Reial
decret llei.
El Reial decret llei 4/2000 de Liberalització del Sector Immobiliari i Transport, representa
la reforma dels articles 9, 15 i 16 de la Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre el Règim del Sòl i
Valoracions, i del seu contingut es desprenen unes fortes limitacions a les competències
locals en matèria urbanística, d’una banda, en la decisió local pel que fa a l’ordenació del
seu territori en retallar el grau de discrecionalitat que tenen els ens locals en la qualificació
del sòl no urbanitzable i, d’altra, en la promoció, la formació, la formulació i la tramitació
dels plans urbanístics pel que fa referència a la possibilitat que qualsevol administració o
iniciativa privada pugui promoure la transformació del sòl fins a l’aprovació definitiva
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d’aquest planejament, operant la figura del silenci administratiu positiu en un termini de sis
mesos, i deixant a l’ajuntament el mateix nivell de decisió que a la resta d’operadors
públics o privats.
El Reial decret llei 6/2000, de mesures urgents d’intensificació de la competència en
mercats de béns, disposa, en l’article 3 i la disposició transitòria primera, que els grans
centres comercials incorporaran entre els seus equipaments, com a mínim, una gasolinera i
que la llicència municipal per a aquells establiments comercials comporta implícitament la
concessió de llicència per a aquesta activitat. En els cas dels centres en funcionament,
sol·licitant la llicència per a la construcció i posada en marxa, s’entendrà atorgada pel propi
silenci administratiu en el termini de quaranta-cinc dies. Aquestes disposicions desvirtuen
la competència que en matèria de disciplina urbanística tenen atribuïda els ajuntaments, per
l’article 25.2.d) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i la legislació que la
desenvolupa.
Així mateix, la implantació dels nous horaris comercials representa una modificació dels
hàbits en el funcionament quotidià dels municipis, pel fet que implica una alteració en el
trànsit de la ciutat, una forta repercussió en els serveis de vigilància i neteja, etc.,
competències totes elles municipals.
Per tot això i sobre la base d’allò que s’ha exposat, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Rebutjar l’aprovació dels Reials decrets llei 4/2000, de mesures urgents de
liberalització en el sector immobiliari i transports, el 6/2000, de mesures urgents
d’intensificació de la competència en mercats de béns i serveis donat que l’aplicació de les
disposicions que d’ells emanen, vulneren l’autonomia local i afecten el nucli bàsic de
l’acció de govern dels ajuntaments.
Segon.- Fer palès al govern de l’Estat el nostre rebuig per la publicació i la consegüent
entrada en vigor dels Reials decrets llei 4/2000 i 6/2000, atès que no han estat consultats ni
debatuts en l’organisme permanent de col·laboració i coordinació de l’Administració de
l’Estat i l’Administració local, que és la Comissió Nacional d’Administració Local.
Tercer.- Manifestar el nostre compromís de continuar treballant per millorar la qualitat de
vida en el nostre municipi, tot i el llast que representen les mesures contemplades en els
Reials decrets llei 4/2000 i 6/2000 per portar a terme un ordenament correcte de la ciutat.
Quart.- Afirmar rotundament que el preu de l’habitatge no s’abaratirà amb aquesta mesura.
La incidència del preu del sòl en el preu final no determina la inflació de preus en el mercat
de l’habitatge. Això és conseqüència no tant dels costos de l’edificació com del que el
comprador estigui disposat a pagar.
Cinquè.- Declarar que la manera més adient de fer possible l’accés a un habitatge digne és
la promoció d’habitatges de preu oficial i de declarats protegits (abans preu taxat), així com
l’increment d’habitatges en lloguer en gran recessió en aquests moments. A més, una
política sostenible en habitatge ha de preveure i promoure la rehabilitació.
Sisè.- Comunicar a tota la ciutadania el nostre temor que l’aplicació d’aquestes mesures
produeixin danys irreparables tant al medi ambient com a la vida quotidiana i que els únics
beneficiats siguin els grans propietaris de sòl i els promotors immobiliaris que així podran
veure incrementats els seus guanys mitjançant l’especulació.
Setè.- Instar el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya perquè, en el marc de
les seves competències establertes a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia, defensin les
seves competències afectades per les mesures adoptades en els Reials decrets llei
esmentats.
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Vuitè.- Demanar als Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de
Catalunya la interposició de les accions procedents i el recurs oportú, en defensa de
l’autonomia local i de les competències municipals establertes en el marc constitucional
vigent.
Novè.- Interposar, si és procedent, el recurs de conflictes corresponent en defensa de
l’autonomia local, davant del Tribunal Constitucional, contra el Reial decret llei 4/2000 i el
Reial decret llei 6/2000.
Desè.- Delegar a la Federació de Municipis de Catalunya, en nom d’aquest Ajuntament, la
sol·licitud de demanda al Consejo de Estado del dictamen previ a la formalització del recurs
de conflicte en defensa de l’autonomia local.
Malgrat tot, el Ple acordarà.
Llagostera, 24 de juliol del 2000
Per l’Entesa per Llagostera. Sig.: Lluís Postigo Garcia.”
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que és una moció tipus que s’ha proposat des de la
Federació Catalana de Municipis i que s’ha volgut respectar de manera íntegra. Segueix
dient que aquest és un tema que afecta molt directament les competències municipals, ja
que es podria donar el cas que qualsevol particular tingués interès a urbanitzar un sector
determinat i podria fer-ho prescindint de les determinacions del planejament municipal.
El Sr. Comas diu que els ha sobtat que l’Entesa faci seva una moció de la Federació de
Municipis. No obstant això, votarien a favor sempre que es tragués la frase “cal expressar
la perplexitat dels ajuntaments davant el silenci del Govern de la Generalitat després de la
publicació de l’esmentat Reial Decret Llei”. Ja que això no és cert, com ho demostra el fet
que la Generalitat ha portat el tema al Consell Consultiu.
Per altra banda caldria refondre els punts 9 i 10 de la moció pel següent:
“Comunicar aquesta moció al Govern de l’Estat Espanyol, a la Generalitat de Catalunya,
als Grups parlamentaris del Congrés de Diputats de Madrid, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, perquè prenguin les
mesures que creguin oportunes per tal de defensar l’autonomia local i les competències de
la Generalitat de Catalunya.”
El Sr. Postigo diu que estan d’acord amb les modificacions que demana CiU, tot i que
manifesta la seva sorpresa pel fet que CiU estigui a favor de la moció, ja que se’n va
presentar una altra molt més “litght” al Consell Comarcal i no es va aprovar, i que suposa
que aquesta rectificació és fruit de la reflexió.
Per unanimitat dels presents és aprovada la següent moció:
“MOCIÓ D’ENTESA PER LLAGOSTERA SOBRE LES MESURES
LIBERALITZADORES APROVADES PEL GOVERN DE L’ESTAT EN MATÈRIA
D’URBANISME.
Antecedents:
Els Reials decrets llei 4/2000, de mesures urgents de liberalització al sector immobiliari i
transports i 6/2000, de mesures urgents d’intensificació de la competència en mercats de
béns i serveis, introdueixen un seguit de mesures que pel seu contingut tenen incidència i
afecten el nucli bàsic de l’acció de govern de les entitats locals.
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El Reial decret llei 4/2000 incorpora algunes modificacions a diferents articles de la Llei
del Sòl que podríem considerar deslegitimadores del paper de les corporacions locals per
ordenar i gestionar l'urbanisme en el terme municipal. Amb l'excusa d'abaratir el preu de
l'habitatge, es limita la funció dels ajuntaments per decidir sobre el creixement ordenat en el
seu terme municipal.
El Reial decret en qüestió planteja una via diferent a la que s'ha anat desenvolupant des del
19 d'abril de 1979, data de la constitució dels primers ajuntaments democràtics. En el
transcurs d'aquests anys de democràcia local els ajuntaments han afavorit el
desenvolupament urbanístic i el seu creixement. A Catalunya, en aquest període, el nombre
d’ajuntaments que tenen aprovada alguna figura de planejament ha passat de 170 a més de
800. El planejament urbanístic és peça fonamental per a una bona ordenació urbana i els
ajuntaments democràtics han fet possible que prevalguin els interessos generals de la
població per davant dels interessos -respectables, però en qualsevol cas particulars- de
promotors que per beneficis econòmics immediats podrien deixar en un segon ordre els
interessos de la comunitat.
Els ajuntaments democràtics hem lluitat i mantindrem aquesta lluita per defensar el dret
constitucional a l'habitatge en condicions dignes. Considerem que l'augment de preu dels
habitatges té causes molt diferents però que no tenen res a veure amb el que argumenta el
Reial decret llei ara aprovat.
Insistim que les competències d'ordenació del territori a Catalunya corresponen al govern
autonòmic i que és aquest qui hauria d'assumir la defensa de l'organització dels nostres
municipis i comarques davant el fet inexplicable de la pèrdua de l'autoritat de les
institucions locals en aquest àmbit, derivada de les mesures liberalitzadores aprovades pel
Govern de l’Estat.
El procediment utilitzat per a l’aprovació dels Reials decrets llei ha vulnerat el principi
legal de cooperació de l’Administració de l’Estat amb l’Administració local, donat que les
disposicions legals abans esmentades no han estat informades per la Comissió Nacional de
l’Administració Local, tenint en compte les disposicions específiques dels articles 117 i 118
de la Llei de bases de règim local, en virtut dels quals s’estableix que l’esmentada Comissió
és l’òrgan permanent per a la col·laboració i la coordinació entre l’Administració de l’Estat
i l’Administració local i que correspon a aquesta Comissió l’emissió de l’informe en els
avantprojectes de Llei i en els projectes de disposicions administratives de competència de
l’Estat en les matèries que afecten l’Administració local.
Formalment, l’ús del Reial decret llei ha de complir els requisits que habiliten el Govern de
l’Estat per a la utilització d’aquesta norma en virtut de l’article 86 de la Constitució, que
estableix que: “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar
disposiciones legislativas provisionales que tomaran la forma de Decretos-Leyes y que no
podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos,
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título primero, al régimen de las
Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general”. Es considera que en el cas dels
Reials decrets llei, anteriorment esmentats, els objectius que pretén assolir el Govern de
l’Estat no constitueixen un cas d’extraordinària i urgent necessitat que requereixi d’una
acció governamental immediata que només es pugui assolir per la via excepcional del Reial
decret llei.
El Reial decret llei 4/2000 de Liberalització del Sector Immobiliari i Transport, representa
la reforma dels articles 9, 15 i 16 de la Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre el Règim del Sòl i
Valoracions, i del seu contingut es desprenen unes fortes limitacions a les competències
locals en matèria urbanística, d’una banda, en la decisió local pel que fa a l’ordenació del
14

seu territori en retallar el grau de discrecionalitat que tenen els ens locals en la qualificació
del sòl no urbanitzable i, d’altra, en la promoció, la formació, la formulació i la tramitació
dels plans urbanístics pel que fa referència a la possibilitat que qualsevol administració o
iniciativa privada pugui promoure la transformació del sòl fins a l’aprovació definitiva
d’aquest planejament, operant la figura del silenci administratiu positiu en un termini de sis
mesos, i deixant a l’ajuntament el mateix nivell de decisió que a la resta d’operadors
públics o privats.
El Reial decret llei 6/2000, de mesures urgents d’intensificació de la competència en
mercats de béns, disposa, en l’article 3 i la disposició transitòria primera, que els grans
centres comercials incorporaran entre els seus equipaments, com a mínim, una gasolinera i
que la llicència municipal per a aquells establiments comercials comporta implícitament la
concessió de llicència per a aquesta activitat. En els cas dels centres en funcionament,
sol·licitant la llicència per a la construcció i posada en marxa, s’entendrà atorgada pel propi
silenci administratiu en el termini de quaranta-cinc dies. Aquestes disposicions desvirtuen
la competència que en matèria de disciplina urbanística tenen atribuïda els ajuntaments, per
l’article 25.2.d) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i la legislació que la
desenvolupa.
Així mateix, la implantació dels nous horaris comercials representa una modificació dels
hàbits en el funcionament quotidià dels municipis, pel fet que implica una alteració en el
trànsit de la ciutat, una forta repercussió en els serveis de vigilància i neteja, etc.,
competències totes elles municipals.
Per tot això i sobre la base d’allò que s’ha exposat, s’acorda:
Primer.- Rebutjar l’aprovació dels Reials decrets llei 4/2000, de mesures urgents de
liberalització en el sector immobiliari i transports, el 6/2000, de mesures urgents
d’intensificació de la competència en mercats de béns i serveis donat que l’aplicació de les
disposicions que d’ells emanen, vulneren l’autonomia local i afecten el nucli bàsic de
l’acció de govern dels ajuntaments.
Segon.- Fer palès al govern de l’Estat el nostre rebuig per la publicació i la consegüent
entrada en vigor dels Reials decrets llei 4/2000 i 6/2000, atès que no han estat consultats ni
debatuts en l’organisme permanent de col·laboració i coordinació de l’Administració de
l’Estat i l’Administració local, que és la Comissió Nacional d’Administració Local.
Tercer.- Manifestar el nostre compromís de continuar treballant per millorar la qualitat de
vida en el nostre municipi, tot i el llast que representen les mesures contemplades en els
Reials decrets llei 4/2000 i 6/2000 per portar a terme un ordenament correcte de la ciutat.
Quart.- Afirmar rotundament que el preu de l’habitatge no s’abaratirà amb aquesta mesura.
La incidència del preu del sòl en el preu final no determina la inflació de preus en el mercat
de l’habitatge. Això és conseqüència no tant dels costos de l’edificació com del que el
comprador estigui disposat a pagar.
Cinquè.- Declarar que la manera més adient de fer possible l’accés a un habitatge digne és
la promoció d’habitatges de preu oficial i de declarats protegits (abans preu taxat), així com
l’increment d’habitatges en lloguer en gran recessió en aquests moments. A més, una
política sostenible en habitatge ha de preveure i promoure la rehabilitació.
Sisè.- Comunicar a tota la ciutadania el nostre temor que l’aplicació d’aquestes mesures
produeixin danys irreparables tant al medi ambient com a la vida quotidiana i que els únics
beneficiats siguin els grans propietaris de sòl i els promotors immobiliaris que així podran
veure incrementats els seus guanys mitjançant l’especulació.
Setè.- Instar el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya perquè, en el marc de
les seves competències establertes a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia, defensin les
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seves competències afectades per les mesures adoptades en els Reials decrets llei
esmentats.
Vuitè.- Demanar als Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de
Catalunya la interposició de les accions procedents i el recurs oportú, en defensa de
l’autonomia local i de les competències municipals establertes en el marc constitucional
vigent.
Novè.- Comunicar aquesta moció al Govern de l’Estat Espanyol, a la Generalitat de
Catalunya, als Grups parlamentaris del Congrés de Diputats de Madrid, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, perquè
prenguin les mesures que creguin oportunes per tal de defensar l’autonomia local i les
competències de la Generalitat de Catalunya.”
7è.- PROPOSTES URGENTS.
7.1 Declaració de la urgència de l’expedient de delegació del servei de neteja viària al
Consell Comarcal del Gironès.
El Sr. Alcalde sotmet al Ple la declaració de la urgència i la justifica en el fet que fins a
última hora no s’ha tingut el tema lligat amb el Consell Comarcal.
La urgència és aprovada per unanimitat dels presents.
7.2 Aprovació del conveni de delegació.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Atesa la necessitat de procedir a canviar el sistema de neteja de les vies públiques del
municipi i estudiades diverses alternatives, s’ha arribat a un acord amb el Consell Comarcal
del Gironès per tal que de forma experimental realitzi l’esmentat servei.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Delegar a favor del Consell Comarcal del Gironès la gestió del servei de neteja
viària del municipi.
Segon.- Aprovar l’esborrany de conveni a signar que entre el Consell Comarcal i
l’Ajuntament regirà per la prestació del servei.
Tercer.- Facultar l’Alcaldia-Presidència per la signatura del contracte i quantes actuacions
siguin necessàries per a l’execució del present acord.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un conveni tipus per a aquest servei que signa
normalment el Consell Comarcal amb els ajuntaments i que l’única diferència és que es fa
de manera experimental.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que se’ls ha acusat de fer demagògia quan denunciaven
que els carrers eren bruts i que avui es reconeix que les queixes eren justificades. No
obstant això, pensen que la decisió presa és la correcta. Afegeix que espera que la brigada
municipal, ara que quedarà alliberada d’aquest servei, faci altres tasques i que no es trigui
sis mesos a reestructurar-la.
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El Sr. Postigo respon que amb la mesura adoptada s’ha volgut posar mà a una sistema que
ja hi havia, però que la brigada també haurà de seguir fent aquesta taxa, ja que es farà la
neteja a zones que fins ara no es feien i que a més hi ha zones en què la màquina per la seva
dimensió no pot passar-hi. Acaba dient que no pateixen per la feina de la brigada, ja que de
feina per fer no els en falta.
La proposta és aprovada per unanimitat dels presents.
7.3 Declaració de la urgència de l’expedient d’aprovació de l’ordenança municipal per
a la instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació.
El Sr. Alcalde pren la paraula i demana que s’aprovi la urgència d’aquest tema, i s’excusa
per no haver-lo portat a la Comissió Informativa. Justifica la urgència en el fet que fa un
any es va acordar la suspensió de les llicències i que cal aprovar inicialment l’ordenança, ja
que en cas contrari la suspensió quedaria aixecada automàticament.
El Sr. Comas diu que entenen els motius pels qual es proposa la urgència, però desconeixen
com és l’ordenança. No obstant això, hi votaran a favor, tot i que demana que no es
repeteixin aquests fets.
La urgència és aprovada per unanimitat.
7.4 Aprovació inicial de l’ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament
d’instal·lacions de radiocomunicació.
Es llegeix la següent proposta:
Atès que el sector de la radiocomunicació i, molt especialment el de la telefonia mòbil, ha
adquirit una accelerada expansió i això ha generat i genera un increment d’instal·lacions
amb antenes radiants que s’estenen per tot el territori.
Vist l’expedient instruït per a la regulació i funcionament de les instal·lacions de
radiocomunicació (estacions base, antenes i els seus elements auxiliars de connexió i altres
elements tècnics necessaris) al municipi de Llagostera per tal que la seva implantació
produeixi la menor ocupació d’espai, el menor impacte visual i mediambiental i preservi el
dret dels ciutadans a mantenir unes condicions de vida sense perill per a la seva salut.
Vist l’informe emès a l’efecte per la Secretària de la Corporació,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament
d’instal·lacions de radiocomunicació.
Segon.- Exposar-ho al públic pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de
la província i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Tercer.- En cas de no presentar-se al·legacions, es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat de nou acord i es publicarà el text íntegre en el BOP.
El Sr. Alcalde explica que es preveia que per part de la Generalitat s’aprovaria una
ordenança marc, però que fins al moment no s’ha fet. Afegeix que s’han estudiat les
necessitats i que aquesta ordenança que se sotmet a aprovació és l’ordenança tipus editada
per Localret.
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El Sr. Alcalde llegeix el preàmbul de l’ordenança i explica que es tracta d’una aprovació
inicial que irà seguida d’una tràmit d’informació pública i que a la vista de les al.legacions
es faran les esmenes que es creguin pertinents.
El Sr. Comas diu que l’ordenança ha de garantir la salut de les persones i que per això seria
bo esperar a tenir més coneixements sobre el tema. També demana com afecta aquesta
ordenança les llicències demanades. Afegeix que pensen que seria bo crear una comissió
informativa de telecomunicacions perquè pogués avaluar les peticions que hi haguessin en
aquest camp.
El Sr. Postigo diu que l’ordenança ja preveu que les instal·lacions que no s’ajustin a les
seves previsions s’hauran de clausurar.
El Sr. Comas diu que és segur que alguna està afectada i que s’haurà d’indemnitzar.
El Sr. Alcalde diu que, arribat el moment, s’haurà d’estudiar. Pel que fa al suggeriment de
crear una comissió informativa sobre aquest tema, pensa que seria millor integrar-la en una
altra comissió ja existent.
El Sr. Comas respon que ell pensava en una Comissió on s’integrés gent de fora del poble.
El Sr. Alcalde demana al Sr. Comas que facin una proposta concreta sobre el tema i es pot
plantejar en una propera comissió.
El Sr. Comas demana si l’ordenança preveu que hi hagi zones no contaminades.
El Sr. Alcalde respon que l’ordenança preveu que no es puguin posar instal.lacions d’aquest
tipus ni en sòl urbà ni en urbanitzable, però que no es pot oblidar el fet que s’ha de
compaginar el fet de posar antenes amb la comoditat de poder utilitzar el telèfon mòbil.
La proposta es aprovada per unanimitat dels presents.
8è.- PRECS I PREGUNTES.8.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.
No se’n produeixen.
8.2 Referents a altres qüestions.
El Sr. Comas diu que al proper Ple faran les preguntes que havien anunciat sobre la Festa
Major, ja que no han tingut temps de preparar-ho.
El Sr. Ramínez demana com és previst gestionar els serveis de la instal·lació esportiva de
La Canyera.
El Sr. Postigo respon que la intenció és que sigui el Patronat Municipal d’Esports qui
decideixi sobre el tema i com s’ha de gestionar, però que de tota manera s’ha d’intentar que
la gent sigui conscient que hi ha una part molt important que s’ha de pagar pel manteniment
de les instal·lacions.
El Sr. Barceló explica que fins ara el Patronat d’Esports s’havia fet càrrec de les despeses
federatives, però que a partir d’ara les hauran de pagar els clubs i que poc es mirarà de
poder adequar les instal·lacions.
El Sr. Ramírez diu que es té coneixement que les instal·lacions de La Canyera no estan
massa bé.
El Sr. Barceló respon que la piscina està bé.
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El Sr. Ramírez pren de nou la paraula i demana pel tema de l’ambulatori.
El Sr. Postigo explica que s’ha anat amb els responsables del Departament de Sanitat per
entrar a l’àrea bàsica i que es varen trobar amb reticències de sobre qui havia de pagar i que
es pretenia que fos l’Ajuntament qui es fes càrrec de la redacció del projecte de l’ampliació
del dispensari i que es va insistir que corresponia a Sanitat i ara el projecte es redacta des
del Departament de Sanitat.
El Sr. Ramírez pregunta si s’ha fet un pla funcional de les necessitats del poble i que
s’estudiïn bé els plànols del dispensari.
El Sr. Alcalde respon que atès que el Sr. Ramis, regidor que porta aquest tema, no és
present demana que es faci la pregunta al proper Ple.
El Sr. Comas pren la paraula i demana per un accident que va sofrir una senyora al carrer
Processó que li va causar el trencament de la ròtula, ja que a ell li consta que després de
l’accident la brigada va anar a netejar el carrer que estava ple de runa. Demana que hi hagi
cura dels carrers i que hi hagi previsió per evitar accidents.
La Sra. Pla respon que no té coneixement que la brigada ho netegés immediatament, a més
s’ha de tenir en compte que el dia de l’accident era festa.
El Sr. Postigo diu que a ell no li ha arribat que la caiguda fos motivada per la raó que ha dit
el Sr. Comas, i que va ésser la pròpia Policia qui va traslladar l’accidentada al dispensari, ja
que l’ambulància va tardar 25 minuts.
Seguidament el Sr. Alcalde pren la paraula i i diu que vol felicitar públicament l’exAlcaldessa de Llagostera, Sra. Pilar Sancho, pel seu nomenament com a Delegada del
Departament d’Ensenyament a Girona i que atès que coneix el poble i les seves necessitats
està segur que serà sensible als temes. Acaba dient que li desitja èxit en la seva tasca.
El Sr. Comas diu que el Sr. Grup també s’adhereix a la felicitació.
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart i cinc minuts de dotze de la nit s’aixeca la
sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària,
que ho certifico.
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ACTA Nº 11/2000 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 25 D’OCTUBRE DEL 2000.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-cinc d’octubre de l’any dos mil es
reuneix el Ple de la Corporació sota la Presidència de l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i
amb l’assistència dels Regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve
Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Miquel Ramis Coris, Montserrat Vila Gutarra, Josep
Comas Boadas, Manel Ramírez Malagón, Ramon Soler Salvadó i Josep Ayach Costa. Excusa
la seva assistència el Sr. Salvador Devant Ribera. Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents
Barnadas.
La Presidència declara oberta la sessió.

Seguidament la Sra. Encarna González promet el càrrec segons la següent la fórmula:
Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidors amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya com a normes fonamentals de l’estat.
La Sra. Encarna González s’incorpora a la sessió com a regidora.
El Sr. Alcalde pren la paraula i dóna la benvinguda a la nova regidora i desitja que faci una
bona tasca pel bé del poble.
A continuació el Sr. Alcalde llegeix el següent comunicat:
“Un cop més, actes d’intolerants ens obliguen a fer un comunicat de condemna d’actes
terroristes. En aquesta ocasió és l’assassinat els passats 9, 16 i 22 d’octubre, del Fiscal en
Cap del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, senyor Lluís Portero, del Coronel-Metge
Antonio Muñoz Cariñanos i del Funcionari de presons Màximo Casado Carrera,
respectivament.
De la mateixa manera que han fet altres Ajuntaments, la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques manifestem una vegada més el
més ferm rebuig a aquest tipus d’actes que atempten contra la democràcia i la llibertat de les
persones.

La llibertat i la democràcia són patrimoni de tots els ciutadans que practiquen la convivència
pacífica i en pau i en aquesta convivència no hi caben fets que atempten clarament contra la
integritat de les persones, sigui quina sigui la seva ideologia. El dret a la vida de les persones
és inqüestionable.
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 20 i 27 DE
SETEMBRE DEL 2000.Acta núm. 8 del dia 20 de setembre:
El Sr. Comas demana que al punt 1r., que fa referència a la renúncia del Sr. Galobardes, es
transcrigui l’escrit que va presentar i s’incorpora a l’acta el següent:
“Nom i cognoms: Eduard Galobardes Jorba.
Adreça: c/Fivaller nº 24. 17240 Llagostera.
N.I.F.: 38.510.899.
Telèfon: 972-83 09 00.
Fets i motius en què es basa la seva petició: Degut a la perllongació en el temps que es
preveu que tindrà l’assumpte pel qual vaig decidir demorar la meva presa de possessió del
càrrec de regidor, com que no vull perjudicar als meus companys de candidatura amb la no
presència d’un regidor un període excessivament llarg.
Sol·licitud que formula: Que sigui acceptada la meva renúncia a pendre possessió d’aquest
càrec de regidor pels motius esmentats.
Data: 20-9-00.”
L’acta és aprovada per unanimitat dels presents, amb l’anterior esmena.
Acta núm. 9 del dia 20 de setembre:

El Sr. Soler demana una esmena en el sentit que en el punt 5è, al final de la seva intervenció
s’hi afegeixi “especialment a l’hora d’obtenir subvencions i negociar amb les
administracions”.
El Sr. Comas demana que a l’apartat de precs i preguntes en el punt on l’Alcalde informa
sobre l’adhesió a la campanya gastronòmica de la Vall d’Aro, s’inclogui que l’Alcalde va dir
que es preveia una despesa per aquest concepte de 700.000,-ptes.
També demana que en el mateix punt, a l’apartat on la Sra. Montserrat Vila dóna compte del
balanç de la festa major s’hi afegeixi ”que el dèficit en aquest moment puja a uns vuit
milions de pessetes.”
L’acta és aprovada per unanimitat dels presents amb les esmenes anteriors.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE
COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTADES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
2.1 Decrets d’Alcaldia.
Seguidament el Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van des del
número 683 fins al 791.
Ressalta els següents:

Núm 686 d’aprovació inicial del Pla Parcial de la Zona Industrial.
716 de nomenament dels membres de les noves Comissions Informatives.
759 d’inici de l’expedient per donar el nom d’un carrer al President Lluís Companys.
763 de delegació de les funcions de l’Alcaldia a la Sra. Montserrat Pla, atès que ell
s’absentarà del municipi per anar a Nicaragua com a observador internacional en les
eleccions locals que es fan en aquell país, viatge que fa al seu càrrec.
2.2 Acords de Comissió de Govern.
El Sr. Alcalde pren la paraula i dóna compte dels següents acords de la Comissió de Govern:
Comissió del dia 26 de setembre:
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a arranjament de l’antiga caserna de
la Guàrdia Civil.
Comissió del 3 d’octubre:
Adjudicació a Massachs Excavacions de les obres d’urbanització de la unitat d’actuació
Carrilet II.
Comissió del 10 d’octubre:
Aprovació definitiva del projecte d’un local annex al pavelló polisportiu.
Aprovació definitiva projecte ampliació deixalleria.
Contractació dels treballs de neteja d’una tram de la riera Gotarra.
Contractació dels treballs de neteja d’un tram de la riera Banyaloca.
Contractació de l’obra de teatre “Parlar per parlar”

Comissió del dia 17 d’octubre:
Adquisició de material informàtic per a l’àrea d’Urbanisme.
Contractació del treball de realització d’un vol per a treballs cartogràfics.
Aportació de 50.000,-ptes per ajut sanitari d’emergència a Palestina a través del Fons Català
de Cooperació.
Aprovació del conveni entre l’Ajuntament, l’Associació Avora i el Consell Comarcal per a
execució de projectes d’atenció social.
Sol·licitud de subvenció al Departament de Justícia per a activitats d’atenció a la infància.
L’Alcalde explica que s’ha concedit una subvenció per import de 340.000,-ptes.
Aprovació Plec de condicions tècniques per a la contractació del PALS i sol·licitud de
subvenció a la Diputació de Girona per a finançament.
El Sr. Alcalde explica que amb aquest treball es tracta de fer una anàlisi de la situació del
municipi en molts aspectes i que es vol que sigui el màxim de participatiu, que el cost de
sortida és de 7.500.000,-ptes. que pot anar a la baixa i que s’ha demanat una subvenció del
50%. Acaba dient que la Diputació obrirà una línia de subvencions per finançar les

actuacions previstes en els PALS i que els Ajuntaments que no tinguin aprovat aquest
instrument no hi podran concórrer.
Seguidament diu que caldrà fer una rectificació al plec de condicions en l’apartat 8è. en el
sentit d’afegir-hi que també hi participi el grup de l’oposició.
Aprovació del conveni amb el Departament d’Ensenyament per dur a terme la Unitat
d’Escolarització Externa.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Esteve Barceló, per si vol explicar en què consisteix el
conveni, el qual explica que és previst que hi hagi cinc nens que són alumnes de l’IES i que
necessiten aquest sistema d’educació.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que en relació a aquest tema vol donar rellevància al fet
que el Departament d’Ensenyament subvenciona aquesta activitat amb 40.000 ptes per mes i
nen per la qual cosa pot arribar-se a cobrir tot el cost i que és gràcies a la constància del
regidor d’Ensenyament que s’ha aconseguit.
Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal per a serveis socials.
La Sra. Pla exposa que es tracta d’un conveni per dur a terme els tallers de serveis socials.
Explica que el conveni és a tres bandes, que el Consell Comarcal hi aporta el suport tècnic,
Avora farà les activitats i l’Ajuntament hi fa l’aportació econòmica.
2.3 Contractacions de personal.
El Sr. Alcalde explica que únicament hi ha hagut 1 nomenament d’un guàrdia interí per
cobrir la vacant d’un agent que està a l’Escola de Policia.
2.4 Donar compte de diversos temes.
El Sr. Alcalde explica que per part del Jutjat contenciós de Girona s’ha declarat la
inadmissibilitat del recurs d’Enher, contra l’acord de l’Ajuntament ordenant l’enderroc de

les torres, per haver estat presentat fora de termini. No obstant això, explica que en una
segona interlocutòria se suspèn l’acte de l’Ajuntament que ordena l’enderroc. Ara Enher pot
apel·lar, no obstant això és un primer pas satisfactori per a l’Ajuntament.
Seguidament el Sr. Alcalde explica que el Sr. Ramis i ell varen demanar una entrevista amb
el nou responsable del Departament de Sanitat a Girona i que anaven amb la intenció d’exigir
la implantació de l’àrea bàsica, però que se’ls va informar que a partir del mes de desembre
s’anirà posant en marxa. Afegeix que al seu entendre hi haurà més servei i més bo. Pel que fa
a l’ampliació del dispensari, també segueix el seu curs.
Seguidament informa que aquesta darrera setmana li han confirmat que s’ha adjudicat l’obra
del giratori de la Ctra. de Caldes a Construccions Fusté i que les obres començaran abans de
finals d’any. Segueix dient que ara s’ha de pressionar perquè es faci la cruïlla de Sant
Llorenç.
Seguidament el Sr. Alcalde diu que vol donar l’enhorabona en nom de tot l’Ajuntament al Sr.
Miquel Orobitg, llagosterenc i treballador de l’Ajuntament, per l’èxit obtingut a Sidney en la
modalitat de tir, ja que ha estat a un pas del pòdium.
A continuació el Sr. Alcalde també informa que, pel que fa als terrenys de l’IES, diu que
s’està pendent que s’inscrigui la Junta de Compensació per tal de poder seguir endavant.

Explica que el dilluns va haver-hi una primera reunió amb els propietaris per tirar endavant
el projecte de compensació i el d’urbanització. Acaba dient que en aquest tema pensa que no
s’ha perdut ni un sol dia per poder tenir l’institut com més aviat millor.
El Sr. Alcalde pren de nou la paraula i informa que s’està treballant per tal que s’incrementi
la subvenció del PUOSC per al projecte de cementiri, ja que inicialment s’havien concedit 8
milions i ara s’espera que s’incrementi en 8 milions més, amb la qual cosa la subvenció total
del PUOSC per al quadrienni passaria a ser de 45 milions, en lloc dels 37 concedits
inicialment.
3r.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA:
3.1 Aprovació Modificació Ordenances Fiscals per a l’any 2001.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Per tal que la modificació de les Ordenances Fiscals entri en vigor a partit de l’1 de gener del
2001, és necessari que el Ple adopti l’acord de modificació i que es publiquin les
modificacions abans del dia 31 de desembre d’enguany.
Atesa la necessitat de redactar una nova ordenança reguladora de la taxa per a l’autorització,
llicència i permís municipal ambiental de les activitats.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2001 la modificació de les Ordenances
Fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 1- Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Article 4t.- Exempcions, reduccions i bonificacions.- Afegir-hi els apartats 3 i 4 amb el
següent redactat:

3. Es concedirà, durant els cinc anys següents a la instal·lació de captadors tèrmics solars en
habitatges, sempre que aquella sigui compatible amb les normes urbanístiques de les Normes
Subsidiàries de Planejament Urbanístic, una subvenció anual equivalent al 50% de l’import
de l’impost sobre béns immobles corresponent a l’habitatge on es faci la instal·lació, que es
compensarà automàticament amb l’import del deute esmentat. Per tal de gaudir de
l’esmentada subvenció s’haurà d’aportar certificació de l’Institut Català de l’Energia
(ICAEN) segons la qual la instal·lació de captació solar s’ha efectuat segons les seves
directrius i que podrà cobrir el 60% de la demanda energètica total anual per a aigua calenta
sanitària de l’habitatge.
4.Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota de l’impost els habitatges de protecció
oficial, durant un termini de tres anys, comptats des de l’atorgament de la qualificació
definitiva, d’acord amb el que disposa l’apartat 3r. de la Disposició Addicional Primera de la
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Article 5è..-Exempcions, reduccions i bonificacions.- Es modifica el punt primer de l’apartat
2 i quedarà redactat de la següent manera:

Gaudiran d’una bonificació del 100 per cent de la quota de l’impost els titulars de vehicles
considerats històrics o que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la
data de la seva fabricació. Si no tingués coneixement d’aquesta, es tindrà en compte la de la
seva primera matriculació o, en defecte de l’anterior, la data en què el corresponent model es
va deixar de fabricar.
Article 6è. 2. L’import de la quota serà el resultat d’aplicar un coeficient de l’1,456 sobre les tarifes
fixades en l'article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.
3. L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre:
Potència i classe de vehicle
Tarifa
Quota
resultant
a) TURISMES
de menys de 8 cavalls fiscals
2.100
3.060
de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
5.670
8.260
de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
11.970
17.430
de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
14.910
21.710
de 20 CV o més
18.635
27.135
b) AUTOBUSOS
de menys de 21 places
13.860
20.180
de 21 a 50 places
19.740
28.740
de més de 50 places
24.675
35.930
c) CAMIONS
de menys de 1000 Kg. càrrega útil
7.035
10.245
de 1000 a 2.999 Kg. de càrrega útil
13.860
20.180
de 2.999 a 9.999 Kg. de càrrega útil
19.740
28.740
de més de 9.999 Kg. de càrrega útil
24.675
35.930
d) TRACTORS

de menys de 16 cavalls fiscals
de 16 a 25 cavalls fiscals
de més de 25 cavalls fiscals
e)REMOLCS I SEMIREMOLCS
de menys de 1000 Kg. i més de 750 càrrega útil
de 1000 a 2.999 Kg. de càrrega útil
de més de 2.999 Kg. de càrrega útil
f)ALTRES VEHICLES
Ciclomotors
Motocicletes fins 125 c.c.
Motocicletes de més de 125 fins 250 c.c.
Motocicletes de més de 250 fins 500 c.c.
Motocicletes de més de 500 fins 1000 c.c.
Motocicletes de més de 1000 c.c.

2.940
4.620
13.860

4.280
6.730
20.180

2.940
4.620
13.860

4.280
6.730
20.180

735
735
1.260
2.520
5.040
10.080

1.070
1.070
1.835
3.670
7.340
14.675

Ordenança Fiscal núm. 4 - Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana

Article 2n.- Fet imposable.- Es modifica l’arpartat 3 i s’afegeix l’apartat 4 que quedaran
redactats de la següent manera:
3. Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana, els definits en l’art. 62.a) de la
Llei 39/88, de 28 de desembre, en la redacció donada per la Llei 13/96, de 13 de desembre.
4. No s’acreditarà el present impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana
derivades d’operacions de fusió, escissió, aportació no dinerària de branques d’activitat i
canvi de valors, quan es realitzin per entitats amb residència a Espanya, o quan
intervinguin en entitats amb residència a diferents països, i resulti aplicable a les dites
operacions el règim tributari establert a la Llei 43/1995, reguladora de l’impost sobre
societats.
Article 3r.- No subjecció.- Quedarà redactat de la següent manera:
No estarà subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que
tinguin la consideració de rústics als efectes de l’impost sobre Béns Immobles. En
conseqüència, hi està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin
de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’IBI, amb independència que estiguin o no
contemplats com a urbans en el Cadastre o en el padró de l’IBI.
Article 4t.- Subjecte passiu.- Afegir un punt tercer.
c) En els supòsits de la lletra b), tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del
contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 33 de la Llei
General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor del qual es constitueixi o transmeti el
dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.
Article 9è.- Valor del terreny en el moment de la meritació.- L’apartat 1 quedarà redactat de
la següent manera:

1. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor el
valor cadastral que tinguin fixat als efectes de l‘impost sobre Béns Immobles en el
moment de l’acreditament d’aquest impost. No obstant, quan aquest valor sigui
conseqüència d’una ponència de Valors que no reflecteixi modificacions de planejament
aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar o autoliquidar provisionalment aquest
impost d’acord amb el valor esmentat. En aquests casos a la liquidació definitiva o
complementària, s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut d’acord amb el que estableixen
els apartats 2 i 3 de l’article 71 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, en relació al
moment de l’acreditament.
Quan el terreny, tot i tenir la naturalesa urbana en el moment de l’acreditament de
l’impost, no tingui fixat valor cadastral en aquest moment, l’Ajuntament podrà practicar
la liquidació quan el valor cadastral sigui fixat.
Article 11è.- Canviar el títol per “Beneficis fiscals” i quedarà redactat de la següent manera:
Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota de l’impost els subjectes passius per
transmissions de terrenys i transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del
domini, i sempre i quan el bé immoble en qüestió hagués estat l’habitatge habitual del

transmitent o constituent, realitzats a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents
i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants.
Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de la taxa de documents administratius
Article 7è.-Tarifa.PTA
7.1. Certificats
Per cada certificat de documents municipals expedits per Secretaria, llevat dels
certificats del padró municipal d’habitants de l’any en curs
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7.2. Documents relatius a serveis d'urbanisme
Per cada informe que s'expedeixi sobre característiques de terrenys
o consulta per a edificació a instància de part
Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics sol.licitada
a instància de part
Per expedició de llicència per a la primera utilització o canvi d'ús dels
edificis, per habitatge o local
7.3. Fotocòpies
Per cada fotocòpia DIN A-4
Per cada fotocòpia DIN A-3
7.4. Per expedició de plaques:
Per llicència d'obres
Per un gual permanent
Per una placa numeració edifici

3.050
7.775
3.050
10
20
550
2.320
1.100

Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa de cementiri municipal
Article 6è.- Quota tributària.- La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa
següent:
PTA
11.710
Si l'Ajuntament compra nínxols de l'antic

Si l'Ajuntament compra nínxols de l'ampliació
Si l'Ajuntament compra nínxols nous
Concessió per 50 anys de nínxols de l'antic
Concessió per 50 anys de nínxols de l'ampliació
Quota anual de conservació, per cada nínxol
Quota anual de conservació, per cada panteó
Expedició de títol
Traspàs de títol per herència
Canvi de nom de panteó
Per cada enterrament
Entrada a panteó
Custòdia de cadàvers
Trasllat de restes d'un nínxol a un altre
Trasllat de restes a altres pobles
Col·locació de làpida

15.140
30.270
33.140
33.140
1.880
7.160
1.660
1.880
2.930
4.420
7.735
3.315
4.975
3.315
1.105

Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries
Article 2n. Fet imposable- S’afegeix un nou apartat que serà el 4 amb el següent redactat:

4. Únicament es considerarà que no son susceptibles de rebre el servei de recollida
domiciliaria aquells immobles que hagin estat declarats en situació de ruïna d’acord amb allò
que preveu el Reglament de Disciplina Urbanística.

Article 6è.- Base imposable i quota tributària.
3. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
quota anual - PTA
Tractament
Per habitatge, en zones urbanes
Per habitatge, en zona rústica
Supermercats
Elaboració industrial menjars preparats
Comerços de comestibles diversos
Idem anterior, amb habitatge
Altres comerços, magatzems i locals de negoci
Idem anterior, amb habitatge
Locals sense ús específic
Bancs i Caixes
Tallers i fàbriques d’1 a 5 empleats
Idem anterior, amb habitatge
Tallers i fàbriques de 6 a 25 empleats
Idem anterior, amb habitatge
Tallers i fàbriques de més de 25 empleats
Idem anterior, amb habitatge
Bars, pubs i similars
Idem anterior, amb habitatge

Cinemes, balls i semblants
Restaurants i fondes
Establiments d’allotjament
- a partir de 10 habitacions, per cada habitació de més

1.800
1.800
24.345
28.440
8.050
9.900
2.700
4.505
1.800
8.115
6.080
7.865
12.170
13.965
20.280
22.060
8.110
9.900
7.350

transport
recollida
7.190
0
97.370
113.750
32.200
39.600
10.790
18.005
7.190
32.470
24.315
31.460
48.675
55.850
81.120
88.235
32.470
39.605
29.390

14.220
14.220
755

56.880
56.880
2.995

i

4. Les instal·lacions comercials i industrials instal·lades en zona rústica, sempre i quan no es
doni el servei domiciliari, només pagaran la quota de tractament que els correspon segons
el quadre de tarifes anterior.
5. Quan es consideri que l’import de la taxa ha de ser superior a l’establert en aquesta
Ordenança, per una comprovació del VMD (volum màxim diari) real, l’Ajuntament
avaluarà l’import a aplicar segons la Taula següent:

VMD
240
320

EQUIVALÈNCIES
3 bosses de 80
4 bosses de 80

IMPORT
45.000
60.000

400
480
560
800
1.100

5 bosses de 80
6 bosses de 80
7 bosses de 80
1 contenidor 0,80 m3.
1 contenidor 1,10 m3.

75.000
90.000
115.000
150.000
206.250

Ordenança Fiscal núm 12 reguladora de la taxa per connexió a les xarxes d’aigua i
clavegueram
Article 5è.- Quota tributària.- La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència
o autorització de connexió a les xarxes d'aigua i clavegueram s'exigirà una sola vegada i
14.510,-PTA
consistirà en la quantitat fixa de
Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues.
Article 6.- Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa és la següent :
a) Per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes i tanques …………………………… 25.-pta/m2/dia
b) Per ocupació de terrenys d’ús públic amb puntals, cavallets,
estintols i bastides ……………………………………………………25,-pta/m2/dia
Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Article 6è. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa és la següent:
Per cada taula de 4 cadires:
- Dies feiners …………………
- Dissabtes i festius ……………

78 PTA/dia
125PTA/dia

Ordenança Fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants.
Article 6è. Quota tributària
La quota tributaria a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
següent apartats:
MERCAT
-Llocs fixos
-Llocs eventuals
LLOCS A LA VIA PÚBLICA FESTA MAJOR

94 PTA m.l./dia
150 PTA m.l./dia

- Autos-xoc, Scalèxtric, Trens i similars:
Fins a 50m2
De 51 a 80 m2
De 81 a 150m2
De més de 150 m2

PTA/m2.
697
598
556
525

- Cavallets, Carrussels, Alta- Mar, Granota, “Olla cachonda”, Castells infantils i similars:
Fins a 50 m2
801
De 51 a 80 m2
697
De més de 80 m2
556
- Tómboles i similars:
Fins a 6 m2
De 7 a 15 m2
De 16 a 30 m2
De més de 30 m2

2.366
1.669
1.524
1.388

- Taules coco, fruites seques i similars
- Botellers
- Xurreries:
Fins a 15m2
De 16 a 25 m2
- Parades de tir i similars:
Fins a 15 m2
De més de 15m2
amb una quota mínima de 14.300,-PTA

1.388
1.076

- Pesques infantils, paradetes, bijuteria i similars
amb una quota mínima de 5.935,-PTA

1.331

1.877
1.742
1.290
1.180

- Bars:
Bars
Per terrassa del bar

1.243
1.050

- Parada: mínim espai

3.479

- Casetes de gelats

78

Ordenança Fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de
les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena.
Article 6è.- Quota tributària
La quantia de la taxa és la següent:
- per cada entrada amb placa de gual: …................ 1.680,-PTA/m.l.
Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per assistència d’estades i del
procediment d’admissió a l’Hospital- Residència Municipal Josep Baulida.

Article 4t.- Es modifica l’apartat 1 i queda redactat de la següent manera:
1. La taxa regulada en aquesta Ordenança serà de 145.600 pessetes mensuals pel servei de
Residència geriàtrica.
2. Pel servei de Centre de Dia la taxa serà la següent:
*
de dilluns a divendres, laborables,3.070 pessetes diàries
*
laborables esporàdics 3.640 pessetes diàries
*
dissabtes, diumenges i festius esporàdics 5.200 pessetes diàries
* als usuaris de Centre de Dia que utilitzin el servei durant tot el mes se’ls cobrarà
3.070 pessetes diàries per tots el dies, inclosos dissabtes, diumenges i festius.

Segon.- Establir la taxa per a l’autorització, la llicència i el permís municipal ambiental de
les activitats, i aprovar provisionalment el text de l’ordenança reguladora que consta a
l’expedient.
Tercer.- Deixar sense efectes el redactat de l’ordenança núm. 28 reguladora de la taxa per
aprofitament de les instal·lacions esportives municipals i aprovar el nou redactat que consta a
l’expedient.
Quart.- Indicar que les Ordenances Fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades en els
acords precedents, continuaran vigents fins que no se n’acordi la modificació o la derogació.
Cinquè.- L’expedient tramitat per a l’adopció dels acords anteriors, així com les Ordenances
fiscals que es modifiquen i s’aproven de nou s’exposaran al públic pel termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els interessats podran examinar
l’expedient en la Secretaria de l’Ajuntament i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
Sisè.- En cas de no presentar-se reclamacions durant el termini establert, l’acord provisional
esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord, de conformitat amb allò que preveu
l’article 17.3 de la Llei 39/88 Reguladora de les Hisendes Locals.

El Sr. Moll pren la paraula i exposa que les ordenances i les seves modificacions s’han
d’aprovar amb la suficient antelació perquè puguin entrar en vigor el dia 1 de gener del 2001.
Segueix dient que l’actual equip de govern es compromet una vegada més a fer-se
responsable de l’administració justa dels recursos municipals. Diu també que amb
l’actualització de les ordenances es persegueix que l’Ajuntament pugui dur a terme les seves
competències i poder seguir donant els serveis de manera satisfactòria. Explica que es
preveu un increment del 4% en la majoria d’impostos i taxes. Diu que l’Impost sobre Béns
Immobles no s’incrementa, ja que es preveu que tal com ve fent cada any l’Estat incrementi
el valor cadastral. Per altra banda la taxa per la recollida i tractament d’escombraries,
s’incrementa un 6 per cent, amb l’objectiu d’equilibrar el cost del servei i tenint en compte
que es preveu que el tractament a l’abocador de Solius pugi un 15 per cent.
El Sr. Soler pren la paraula i diu que hi ha hagut una millora substancial en la presentació
formal de l’expedient de les ordenances. Diu que pel que fa al fons del tema i pel que fa a les
taxes, tot i que han d’anar encaminades a cobrir el cost del servei, no comparteixen el fet
que no hi hagi excepcions, ja que ells creuen que determinats serveis socials com són sanitat,
serveis i esports haurien de tnir un tractament diferenciat ja que són serveis que toquen
directament bona part de la gent del poble, afecten la qualitat de vida i perquè el seu
increment pot ser difícil d’assumir per alguns usuaris. També diu que creu que l’equip de
govern haruria de tenir més sensibilitat social de la que ha tingut fins ara, perquè a alguns

usuaris es fa difícil poder-los assumir. Per altra banda diu que pensen que a l’ordenança
sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica s’hi hauria d’incloure una bonificació per a
les motocicletes que incorporessin un silenciador, amb la corresponent presentació del
justificant de la reparació.
Seguidament el Sr. Ramírez pren la paraula i diu que, pel que fa la taxa dels usuaris de la
residència Josep Baulida, trobarien més encertat que l’increment fos de la mateixa quantia
que el que pugin les pensions, ja que si no es fa així els residents perden poder adquisitiu.
El Sr. Ayach pren la paraula i fa referència a l’ordenança reguladora de la taxa per la
llicència, autorització i permís municipal ambiental i diu que no troba correcte que es posi en
el mateix sac les activitats ramaderes que la resta d’activitats, ja que aquest tipus d’activitats
necessiten molt més espai i no s’ha tingut en compte que no és el mateix un cobert de palla
que una fàbrica. Diu que si es compara la taxa que es cobra a Llagostera amb la que tenen
altres municipis com Cassà de la Selva o Fornells hi ha molta diferència. Acaba dient que
l’esgarrifa pensar que en un equip de govern on hi ha un persona que està vinculada a la
pagesia des de sempre es facin aquestes actuacions.
El Sr. Soler demana que en aquesta ordenança es faci com en l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, que preveu una bonificació en els casos de noves activitats, ja que no cal
oblidar que les necessitats de la pagesia són diferents de les que poden tenir altres sectors.
El Sr. Moll pren la paraula i respon que troba bé que es vulguin donar compensacions i
bonificacions a diversos col·lectius, i que a ells també els agradaria fer-ho, però que els
números han de sortir i que si es dóna compensacions a un sector és a costa de castigar-ne
altres, ja que en cas contrari el pressupost i els serveis se’n ressentirien i que per això demana
que es facin propostes alternatives.
El Sr. Soler respon al Sr. Moll que el que no els pot demanar és que l’oposició els faci la
feina, ja que en aquest cas haurien de canviar els papers que l’equip de govern de l’Entesa

passi a l’oposició i deixi governar a l’equip de CiU. Així podrà comprovar com els membres
de l’actual oposició governen molt millor que ells. Afegeix que creu que tothom estaria
d’acord que un pensionista que cobra poc no veiés incrementada la quota de la residència
més de la previsió d’augment de la pensió, que és d’un dos cent i que també la pagesia és
un sector que necessita ser protegit.
La Sra. Pla pren la paraula i diu que al seu entendre s’ha fet un melodrama pel tema de les
quotes de la residència Josep Baulida, quan això no és així, ja que les persones que estan
ingressades i no poden pagar estan subvencionades per la Generalitat i que els preus que es
fixen són els que marca la pròpia Generalitat, que els avis tenen unes quantitats mínimes
assignades per a les seves despeses i que periòdicament s’actualitzen i que, per tant, encara
que la quota pugi més, tenen aquesta quantitat garantida per al seu ús. Per altra banda, la
persona que té béns o fills col·laboren en el pagament.
El Sr. Soler diu que és incongruent voler pujar les taxes més del compte i en canvi no fer ús
d’una subvenció que contemplava el pressupost municipal de l’any passat.
La Sra. Pla respon que en aquell any no va ser necessària la subvenció, ja que es varen cobrar
uns diners que devia la Generalitat en concepte de subvenció a les persones que no poden
satisfer la quota.

El Sr. Postigo pren la paraula i diu que els membres de l’oposició estan fent populisme en
aquest tema, ja que tots els arguments esgrimits contra l’increment de les taxes ja es tenen en
compte. Afegeix que el Sr. Ayach sempre ha tingut un interès directe en tots els temes que
ha defensat. Pel que fa a l’afirmació del Sr. Ayach en relació a la taxa per autorització i
llicència ambiental que es proposa aprovar, ara està en el mateix nivell que hi havia altres
anys i que havia aprovat CiU, i per tant, també el Sr. Ayach. Pel que fa a la proposta que feia
el Sr. Soler per potenciar que les motocicletes posin silenciador, diu que no troba que el
sistema sigui el més bo i que hi ha altres mitjans. Segueix dient que, pel que fa al tema de la
taxa per la legalització de les activitats ramaderes, encara que ara s’aprovés una bonificació
en aquesta ordenança, no seria possible aplicar-la als expedients que ja estan en tràmit.
Acaba dient que l’Ajuntament ha de dur a terme les seves competències i que cal que els
serveis es financiïn, ja que els diners no cauen del cel.
El Sr. Ayach diu que l’Alcalde s’havia compromès en una reunió que en la taxa no es
comptabilitzin els metres de pati oberts, mentre que l’ordenança els inclou.
El Sr. Alcalde diu que, efectivament, es tracta d’un error i que l’ordenança s’ha d’esmenar
en aquest sentit.
El Sr. Soler pren la paraula i diu que diverses actuacions que ha fet últimament l’equip de
govern no són precisament un exemple de bona gestió.
El Sr. Postigo respon al Sr. Soler si considera que les explicacions que s’han donat al principi
del Ple no són signes d’una bona gestió
El Sr. Noguera es dirigeix al Sr. Soler i li diu que amb aquestes actuacions potser arribarà a
President de la Generalitat.

Sotmès el dictamen a votació, és aprovat amb el següent resultat:
A favor
En contra
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(ELL)
(CiU)

4t.- MOCIONS:
4.1 Moció sobre l’increment del preu del gas-oil.
Es llegeix la següent Moció:
“L’increment generalitzat del preu dels carburants, especialment del gasoil, experimentat en
els últims mesos, com a conseqüència de la falta de competència en el mercat espanyol de
distribució, del comportament dels països productors i del constant encariment del dòlar, ha
suposat un increment molt important dels costos de producció o distribució en la majoria dels
sectors econòmics, que repercuteix en el conjunt de la societat.
Les mesures adoptades pel govern de l’Estat espanyol per implementar una major
competència en el sector dels hidrocarburs no han evitat la tendència alcista dels preus.
L’encariment del preu dels carburants afecta molt negativament els sectors de transport per
carretera, agrari i pesquer, en aquests dos últims casos, duplicant els costos d’explotació, i en

el primer cas, reduint fins a límits difícilment suportables el marge d’explotació en un sector
on es fa molt difícil que es puguin pujar les tarifes dels serveis, per la gran competència
existent.
La falta de competència en el sector dels hidrocarburs, amb el consegüent encariment dels
carburants, està perjudicant de forma greu l’economia domèstica dels habitants del nostre
municipi. L’increment dels indicadors d’inflació afecta molt negativament l’economia del
nostre país i de la qual es ressenteixen els sectors productius i, en última instància, els
consumidors.
El nostre Ajuntament, que presta el servei de neteja, de recollida d’escombraries i d’altres
que impliquen un consum de carburants, es veu directament afectat per l’increment del preu
dels carburants.
La Directiva 92/81/CEE del Consell, de 19 d’octubre de 1992, relativa a l’harmonització de
les estructures de l’impost especial sobre hidrocarburs, estableix que els Estats membres
poden eximir o reduir l’impost especial que grava el gasoil utilitzat en l’activitat agrària.
Es creu convenient que, de manera urgent, el govern de l’Estat espanyol apliqui mesures per
compensar els sectors del transport per carreteres, agrari i pesquer, d’entre les quals hi
cabrien la reducció dels signes, els índexs o els mòduls de l’IRPF i del règim simplificat de
l’IVA, la potenciació de la producció de biocarburants i altres energies alternatives i la
reducció dels impostos sobre el gasoil.
L’actual sistema impositiu dels hidrocarburs aplica l’IVA sobre la suma de cost de producció
del gasoil i l’impost sobre hidrocarburs, essent una solució tècnica viable per rebaixar la
fiscalitat dels carburants aplicar l’IVA només sobre el preu de cost i no sobre l’impost
d’hidrocarburs o bé, la creació d’un impost especial sobre hidrocarburs variable que
mantingui constant l’ingrés unitari de l’Estat, és a dir, fer constant la suma d’IVA més impost
especial, amb la qual cosa els comptes públics no es veurien afectats.
Per aquests motius, els grup municipals Entesa per Llagostera i Convergència i Unió
proposem que el Ple d’aquest Ajuntament aprovi els següents :
ACORDS
Primer.- Demanar al govern de l’Estat espanyol que adopti les mesures necessàries per tal de
reduir els efectes que l’augment del preu del gasoil està produint en els sectors de transport

per carretera, agrari i pesquer reduint els signes, els índexs o els mòduls de l’IRPF, reduir
l’IVA que els afecta, aplicar l’IVA només sobre el preu de cost del carburant o creant un
impost especial sobre hidrocarburs variable que mantingui constant l’ingrés unitari de l’Estat,
fent constant la suma d’IVA més impost especial.
Segon.- Instar el govern de l’Estat espanyol perquè incrementi les mesures per facilitar una
major competència en totes les fases del mercat d’hidrocarburs líquids, al mateix temps que
adopta les actuacions necessàries en ordre a reforçar el respecte de la normativa de la lliure
competència per part dels operadors del mercat d’hidrocarburs.
Tercer.- Instar el govern de l’Estat espanyol a articular mesures d’estalvi energètic, d’impuls
de noves energies, d’increment i millora dels transports públics.
Quart.- Comunicar aquest acord al Ministeri d’Economia del govern de l’Estat espanyol, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.
No obstant, el Ple resoldrà el que cregui més oportú.
Llagostera, 20 d’octubre del 2000.
J.Lluís Postigo García, en nom d’Entesa per Llagostera.
Josep Comas Boadas, en nom de Covergència i Unió.”
El Sr. Comas pren la paraula i diu que aquesta moció ja està consensuada ja que estan
d’acord amb el contingut i, per tant, el seu vot serà favorable.

Per unanimitat dels presents, és aprovada la present moció.
4.2 Moció sobre la gratuïtat dels llibres de text i material escolar.
Es llegeix la següent Moció:
“Atès que la Constitució Espanyola de 1978, en el seu article 27.4, estableix literalment
“L’Ensenyament bàsic és obligatori i gratuït”, i la Llei Orgànica d’Ordenació General del
Sistema Educatiu (LOGSE) en el seu article 5 disposa que “l’educació primària i l’educació
secundaria obligatòria constitueixen l’ensenyament bàsic”.
Atesa l’existència a l’Estat Espanyol de l’ensenyament escolar obligatori que garanteix a tots
els nois i les noies l’accés gratuït a l’ensenyament en les seves etapes primària i secundària
obligatòria, la qual cosa ha significat un progrés extraordinari en el camí de la igualtat
d’oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes.
Atès però, que si bé l’accés és gratuït en l’escola pública, no ho són els llibres de text i altre
material didàctic o pedagògic, i que això crea diferències en les possibilitats de ple accés a la
cultura, generant greus dificultats per a les famílies amb menys possibilitats econòmiques.
Atès que aquest Ajuntament s’ha mostrat sempre partidari i defensor de la màxima igualtat
d’oportunitats en l’accés a l’ensenyament, la cultura, les ciències i la tecnologia per evitar la
consolidació de sectors socials amb més possibilitats i de sectors socials amb menys
oportunitats.
Atès que les competències en l’ensenyament ho són de la Generalitat de Catalunya.
Atesa la campanya impulsada l’any passat per la Federació d’Associacions de Pares
d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) a favor d’una legislació que faci possible la gratuïtat dels
llibres de text a l’ensenyament bàsic i obligatori.
El grup municipal Entesa per Llagostera proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Manifestar que garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés al coneixement i molt
especialment en allò que fa referència a l’ensenyament considerat obligatori cal que sigui un

esforç permanent de l’Administració competent, i de tots els sectors implicats en l’educació
dels infants i dels joves.
Segon.- Demanar a l’Administració responsable de l’ensenyament obligatori (Generalitat de
Catalunya) que faci tots els esforços necessaris per garantir l’accés de tots els nois i les noies
a tots els àmbits de l’ensenyament, especialment a les noves tecnologies per tal d’evitar
discriminacions culturals greus en el més immediat futur.
Tercer.- Sol·licitar, tal i com ho han demanat diferents sectors, molt especialment la
Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), que el material
didàctic i els llibres de text d’ús corrent siguin gratuïts per a l’alumnat i siguin propietat del
centre educatiu i estiguin a disposició del conjunt de l’alumnat, i per tant, que s’estableixi
com a dotació bàsica necessària per al funcionament dels centres educatius de l’ensenyament
bàsic (primària i secundària obligatòria) de manera progressiva al llarg del període 20002003.
Quart.- Manifestar que fins que això no s’aconsegueixi, l’Ajuntament seguirà ajudant les
famílies a les quals els recursos econòmics no els permeti fer front a la despesa d’adquisició
particular dels llibres, a tramitar i accedir als programes de beques i ajuts puntuals que
actualment existeixen, o línies d’ajut futures que es puguin establir.
Cinquè.- Traslladar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, a la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya, a la Federació
de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

Malgrat tot, el Ple resoldrà el que cregui més oportú.
Llagostera, 20 d’octubre del 2000.
J.Lluís Postigo García. En nom d’Entesa per Llagostera”.
El Sr. Ramírez pren la paraula i diu que estan d’acord amb el contingut, no obstant això,
voldrien matisar algunes coses i diu que:
Pel que fa a la gratuïtat dels llibres de text, hi estem a favor. De fet, així es reflecteix en el
programa de CiU a les eleccions generals d’aquest any 2000 on s’expressava el compromís a
“Avançar en l’aplicació gradual del principi de gratuïtat dels llibres de text de l’educació
obligatòria, amb la corresponent transferència a les Comunitats Autònomes dels recursos
econòmics necessaris per portar-ho a terme”.
Per tant, repeteixo, estem inicialment a favor de la major part de la moció, però voldríem
matisar algunes coses, i afegir-ne algunes altres als diferents punts dels acords, perquè amb la
part expositiva, en principi, hi estem totalment d’acord.
Acord primer: Que manifesta que les administracions públiques han de garantir la igualtat
d’oportunitats en l’accés al coneixement.
Comentari: No hi ha res a dir, ja que es tracta d’una afirmació que compartim.
Acord segon: On es demana que la Generalitat de Catalunya garanteixi l’accés a tots els
àmbits de l’ensenyament, especialment a les noves tecnologies.
Comentari: La Generalitat ja està treballant en aquesta línia i al llarg de la present legislatura
s’incrementaran els esforços. Per exemple, en dotació d’equipaments a tots els centres
docents, singularment en material informàtic, i en l’impuls a la incorporació de les
tecnologies de la informació a totes les activitats ordinàries dels centres d’ensenyament, tant
pels alumnes com per al professorat.
En aquest sentit algunes dades que poden ser interessants:
En aquests moments un 58% d’ordinadors a centres públics estan connectats a Internet i
l’objectiu és arribar al 100% en els propers quatre anys.

La mitjana d’ordinadors per centre en l’ensenyament infantil i primari és de 9, i es vol
arribar, l’any 2004, a la xifra de 18.
La mitjana als centres de secundària és de 29 i es vol arribar als 50.
També es treballa per incrementar l’oferta de cicles formatius de grau superior relacionats
amb les noves tecnologies de la comunicació i la informació.
Amb tot això el que es pretén és garantir a tothom les mateixes oportunitats, també en aquest
aspecte, que és i serà tan fonamental, com l’accés a les noves tecnologies.
Acord tercer: Tracta dues qüestions diferents.
a) Pel que fa a la gratuïtat dels llibres de text i material didàctic, en el programa electoral de
CiU se’n defensava la progressiva gratuïtat. Evidentment, si s’hagués de fer de forma
progressiva s’hauria de tenir en compte la renda familiar, de tal manera que si es comencés
per subvencionar determinades famílies, serien aquelles amb ingressos més baixos.
Per tant, estem a favor d’aquesta part del text del tercer acord.
b) Respecte a la proposta que els llibres i el material escolar siguin propietat del centre
educatiu, no hi estaríem gaire d’acord. Per a molts nens i nenes els llibres escolars són els
únics –o dels pocs- llibres que tenen a casa. És important que se’ls facin seus, se’ls puguin
emportar a casa per treballar-los, etc. Si són propietat del centre els estem equiparant a
l’ordinador, la cistella de bàsquet, etc.

Per al nostre model educatiu no acaba de ser del tot recomanable i creiem que aquesta part
del tercer acord s’hauria d’eliminar.
Acord quart: Que manifesta que l’Ajuntament seguirà ajudant les famílies amb recursos
econòmics baixos per tal d’adquirir els llibres de text.
Comentari: No hi ha res a dir.
Proposta d’acord cinquè: Respecte als llibres de text, és important saber que és l’estat
espanyol qui, en el marc de la seva competència en matèria de beques, convoca ajuts per a
l’adquisició de llibres de text i material didàctic. Com cada any el Govern de la Generalitat
ha plantejat un requeriment d’incompetència ja que això vulnera les competències que la
Generalitat te atribuïdes en matèria d’ensenyament. Aquesta és una reivindicació que ve de
lluny i que el govern espanyol no vol acceptar.
Per això, proposaríem un nou apartat cinquè que digués:
“Manifestar que la Generalitat de Catalunya és l’administració competent de l’ensenyament
obligatori, i que això inclou les beques, recurs econòmic que en aquests moments exerceix
l’Estat. Per tant, reclamem al Govern de l’Estat espanyol la corresponent transferència a les
Comunitats Autònomes dels recursos econòmics necessaris, primer per gestionar aquestes
beques i, segon, per poder garantir la gratuïtat dels llibres de text”.
Acord cinquè: Actual (es transformaria en acord 6è):
S’hauria d’incloure el Govern de l’Estat espanyol com a administració a qui s’hauria de
comunicar la moció.
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que pensa que amb les esmenes que es proposen el que es
fa es tirar pilotes fora, que el seu grup defensa els interessos del municipi i que en tot si
després el Parlament de Catalunya vol reclamar a algú més pot fer-ho, però ells reclamen a
qui té la competència, per la qual cosa no s’accepten les esmenes proposades.
El Sr. Ramírez diu que confiaven que s’acceptarien les esmenes proposades , però que si no
s’accepten s’abstindran.

La Moció és aprovada amb el següent resultat:
A favor
Abstencions
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4.3 Moció d’adhesió a la campanya “segells plurals”.
Es llegeix la següent Moció:
“L’1 de gener de 1850 es va emetre el primer segell postal modern espanyol. Des d’aleshores
fins el 30 de juny del 2000 Espanya ha emès un total de 3.731 segells, dels quals 30 han
portat algun text en català (un 0,80 per cent), 11 han portat algun text en gallec (un 0,29 per
cent) i només 4 han portat algun text en èuscar (un 0,1 per cent). En aquest període, d’altra
banda, Espanya no ha emès ni un sol segell en les altres llengües parlades en el seu territori
(aragonès, asturià i occità de la Vall d’Aran). En conjunt, els 45 segells emesos en llengües
diferents del castellà només representen l’1,2 per cent de tots els segells emesos en 150 anys i
mig.
Aquesta trajectòria espanyola contrasta amb la d’un bon nombre d’estats plurilingües del
món, que han reflectit en els seus segells la seva diversitat lingüística interna i d’aquesta

manera l’han promoguda dins i fora de les seves fronteres amb el desig de fer-la universal. A
Europa, són ben coneguts els casos de Bèlgica (que emet regularment segells en neerlandès,
francès i alemany), Finlàndia ( que n’emet en finès i suec), Irlanda (que n’emet en gaèlic i en
anglès) i Suïssa (que n’emet en alemany, en francès, en italià i en romanx).
La Constitució espanyola de 1978 va permetre l’oficialització del català, el gallec i l’èuscar
en els seus territoris històrics, i va imposar a l’Estat el mandat de respectar i protegir la seva
diversitat lingüística interna. És cert que 26 dels 30 segells amb textos en català i tots els
segells amb textos en gallec i en èuscar són posteriors a l’aprovació de la Constitució, però
entenem que aquestes xifres no permeten parlar d’una promoció significativa per part de
l’Estat de les llengües diverses dels seus ciutadans.
Com a parlants de llengües diferents del castellà que ens volem reconèixer en els símbols de
l’Estat, volem formular públicament la petició que les nostre llengües siguin incorporades als
segells espanyols d’una manera que faci justícia al seu pes demogràfic, històrica i cultural, i
que alhora permeti donar un compliment que no sigui merament testimonial al mandat
constitucional de respecte i protecció de la diversistat lingüística espanyola. En la celebració
del 150è. aniversari del primer segell modern espanyol, volem cridar els nostres governants a
prendre totes les mesures necessàries perquè durant l’any 2000 s’acompleixi un viratge a la
pluralitat en la fins ara uniforme història filatèlica espanyola.
Per això el grup municipal Entesa per Llagostera proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Afegir-se a la campanya “Segells plurals”, que propugna la incorporació de la
llengua catalana en els segells postals pròpiament dits així com als segells automàtics de
franqueig variable, les etiquetes postals, les etiquetes postals commemoratives, les postals,
les targetes de correu, els aerogrames, les proves de luxe, les proves oficials
commemoratives i qualsevol altre efecte postal emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i
Timbre (FNMT).
Segon.- Instar totes les formacions polítiques del Parlament de Catalunya a presentar a la
Mesa del Congrés dels Diputats una Proposició de Llei sobre l’ús de les llengües castellana,
catalana, gallega, basca, asturiana, aragonesa i occitana en els segells postals pròpiament dits
així com als segells automàtics de franqueig variable, les etiquetes postals, les etiquetes
postals commemoratives, les postals, les targetes de correu, els aerogrames, les proves de

luxe, les proves oficials commemoratives i qualsevol altre efecte postal emès per la Fàbrica
Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).
Tercer.- Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, a la seu del Govern central, al
Ministeri d’Economia, a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre i a l’Organització pel
Multilingüisme.
Malgrat tot, el Ple resoldrà el que cregui més oportú.
Llagostera, 20 d’octubre del 2000.
J.Lluís Postigo García, en nom d’Entesa per Llagostera”.
Es llegeix la moció i el Sr. Soler manifesta que estan d’acord en la moció, com han estat
d’acord amb les tres mocions que fan referència a aquests temes nacionalistes, no obstant
això demana que no siguin fetes de cares a la galeria, ja que l’equip de govern ha incomplert
l’acord de posar el CAT als vehicles municipals i tampoc compleix la moció que es va
aprovar respecte als productes etiquetats en català. Demana que es posi el CAT als vehicles
municipals.
El Sr. Postigo pren la paraula i demana al Sr. Soler que no torni a dir que el seu grup està
d’acord en temes nacionalistes, sinó que ho fan per catalanisme que són dos termes molt
diferents. Pel que fa al tema de posar el CAT a les matrícules dels vehicles municipals, es

farà quan es disposi de vehicles amb les noves matrícules, però no ara ja que no hi veu el
sentit, perquè amb la GI ja estan identificats i pensen que ja és suficient. Pel que fa als
productes en català, diu que no es fàcil de trobar-ne.
El Sr. Comas diu que quan es va aprovar la moció en relació al CAT es va dir que s’estava
d’acord amb els adhesius i no s’ha portat a la pràctica, per això pensen que són mocions de
cara a la galeria.
El Sr. Noguera pren la paraula i diu que no entén gaire de quin costat va el nacionalisme que
prediquen, ja que no és coherent que per una banda es pacti amb Madrid quan convé i que
per l’altra es facin aquestes reivindicacions.
Els Sr. Alcalde pren de nou la paraula i diu que quan l’Ajuntament tingui vehicles amb les
noves matrícules s’hi posarà el CAT.
El Sr. Soler pren la paraula i manifesta que l’actuació de l’equip de govern en aquest tema
demostra clarament que no li interessa, que és una actuació més de cara a la galeria i que
tothom que ho sent de veritat ho ha posat, ja que tothom qui té aquest sentiment ha posat el
CAT a la matrícula del seu vehicle.
Per unanimitat és aprovada la present moció.
5è.- PROPOSTES URGENTS.No se’n produeixen.
6è.- PRECS I PREGUNTES.6.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.
No se’n produeixen.

6.2 Referents a altres qüestions.
El Sr. Comas demana quin sentit tenia portar la moció de les plaques de les matrícules per
urgència al Ple si després no s’havia de complir l’acord.
El Sr. Postigo respon que era el moment en què va sorgir la polèmica, i per tant es va creure
oportú portar-ho a aquell Ple.
El Sr. Soler pren la paraula i diu que demana formalment que es posi el CAT a les
matrícules dels vehicles municipals en acompliment de la moció.
El Sr. Ayach demana que consti en acta que l’Alcalde s’ha compromès a modificar
l’ordenança de la taxa per llicència ambiental pel que fa a la inclusió en el pagament dels
patis i també demana que s’estudiï la taxa que hauran de pagar les instal·lacions per fer les
revisions periòdiques que marca la Llei, ja que si als pagesos se’ls fa pagar cada x anys un
75% de les taxes, valdrà més que l’Ajuntament es quedi amb les vaques.
Seguidament el Sr. Ayach pren de nou la paraula i diu que a les escoles hi ha runa que es va
deixar quan es van fer les obres i que representen un perill i demana que es tregui. També
demana que s’arregli el c/ Lleó, ja que amb les pluges hi ha molt de fang.

El Sr. Barceló respon que pel que fa a la runa l’hauria de treure Ensenyament, que és qui va
fer l’obra , però que com que no ho fa ho farà l’Ajuntament, tot i que no representa cap perill
per als nens, ja que no és al pati. Pel que fa al carrer Lleó I ja s’està fent, es va començar a
fer, però com que va ploure es va haver d’aturar.
El Sr. Ramírez pregunta si s’ha fet una pla funcional de les necessitats en matèria sanitària.
El Sr. Ramis respon que el mes d’agost el Sr. Padrosa, antic responsable de l’ICS els va
informar del pla que havien fet i que avui l’actual responsable també els ha donat informació
i coincideix amb les necessitats.
El Sr. Ramírez insisteix a preguntar si hi ha un pla fet i en base a què s’està fent l’ampliació
dels dispensari.
El Sr. Ramis respon que el pla és a nivell d’esboç i que l’ampliació s’està fent en base a
l’esborrany que el varen presentar.
El Sr. Postigo informa que a la reunió que han tingut avui han demanat l’organigrama del
futur servei i que se’ls ha dit que primer es reformarà el servei existent i després es farà
l’ampliació.
El Sr. Ramis diu que el Sr. Casanovas, actual responsable del Departament de Sanitat, els ha
demanat una mica de paciència i de prudència atès que fa molt poc temps que s’ha incorporat
al seu lloc. Diu que hi ha un avantprojecte que pot ésser consultat pels regidors que hi
estiguin interessats.
El Sr. Comas pren la paraula i demana que es canviïn els membres de la Comissió Especial
de Comptes, ja que han d’ésser els Srs. Soler i Ramírez.
Seguidament el Sr. Comas pren de nou la paraula i demana a la Sra. Pla pels actes
commemoratius que es varen fer, ja que els va sobtar que en coincidissin dos al mateix dia.
La Sra. Pla respon que no ha estat un error, que les germanes volien fer l’acte aquest dia però
que l’Ajuntament ja havia organitzat l’acte a la vellesa i no es va poder canviar, perquè el
diumenge següent hi havia la tallada de troncs que organitza el Casal.
El Sr. Postigo pren la paraula i parla de la intervenció del Sr. Ramírez en el Ple passat pel
tema dels hidrants, en el qual el Sr. Ramírez va afirmar que s’havia perdut una subvenció de

3.000.000 de pessetes, diu que li ha d’aclarir que això no és així, ja que únicament es
renuncia a la quantitat de 536.352,-ptes perquè el pla de fer hidrants no era executable.
Seguidament el Sr. Comas pren la paraula i diu que s’han assabentat que s’ha allargat un mes
més la informació pública del PEIN del Massís de Cadiretes i demana què es pensa fer.
El Sr. Postigo respon que s’està treballant per presentar al·legacions. Que ja es va informar
els propietaris que poden resultar afectats pel Pla i també les Associacions de Propietaris de
Selva Brava i Font Bona i que ja s’han presentat algunes al·legacions. Els serveis
d’Urbanisme de l’Ajuntament treballen per tal de presentar al·legacions en el sentit que
s’excloguin les parcel·les d’ambdues urbanitzacions ara incloses i que s’inclogui tota l’àrea
que envolta l’abocador de Solius a l’altre marge del Ridaura.
Seguidament la Sra. Montserrat Vila pren la paraula i diu que convida el Sr. Comas a anar a
la reunió de la Comissió de Festes i així podrà aclarir els dubtes que tingui sobre la gestió de
la Festa Major, ja que no entén per què demana l’inventari de les existències i que posi en
dubta l’honestedat dels membres de la Comissió.

El Sr. Comas respon que veuen irregularitats o pensen que podria haver-hi irregularitats en
els comptes de la Festa Major i si es demana aquesta informació és per fer bé la seva tasca de
control i amb l’objectiu de comparar les despeses, els ingressos i les existències de material.
La Sra. Vila pren de nou la paraula i diu que la sorprèn que es dubti dels membres de la
Comissió de Fetes, ja que està formada per un gran nombre de persones que treballen molt i
sense cap compensació. Afegeix que pensa que el Sr. Comas no està legitimat per criticar
gent que treballa pel poble de manera altruista quan ell mai no ho ha fet i mai no ha format
part de cap entitat, a diferència del Sr. Devant que sí que en forma part i durant molt de
temps va gestionar la Comissió de Festes, per la qual cosa mereix el seu respecte. Diu que
per altra banda els membres de CiU haurien d’ésser més prudents a l’hora de fer segons
quines afirmacions al Ple i més si no estan fonamentades, ja que després surten a la premsa i
ja és molt difícil de rectificar. Per altra banda no entén com poden pensar que hi ha hagut
irregularitats quan els ingressos per concepte de bar han estat molt superiors a les previsions.
El Sr. Comas respon a la Sra. Vila que no desviï el tema, ja que ells no posen en tela de judici
la Comissió de Festes sinó que valoren la feina que fan, però el que pretenen és fer la seva
tasca de control i que la Sra. Vila demostra un nerviosisme en aquest tema que els fa pensar.
Pel que fa a l’afirmació de la Sra. Vila que ell mai ha format part de cap entitat, no és cert ja
que ho ha estat del Casal i de la Penya Barcelonista.
El Sr. Postigo demana al Sr. Comas que es guardi de fer determinades afirmacions de caire
despectiu, ja que no estan fonamentades i li diu que si ho creu convenient pot anar a la reunió
de la Comissió de Festes.
I no havent-hi més temes per tractar, a les dotze menys cinc minuts de la nit s’aixeca la sessió
de la qual s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho
certifico.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

ACTA Nº 12/2000 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 29 DE NOVEMBRE DEL 2000.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-nou de novembre de l’any dos mil es
reuneix el Ple de la Corporació sota la Presidència de l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb
l’assistència dels Regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera
Sabarí, Miquel Ramis Coris, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas, Manel Ramírez
Malagón, Encarna González Ferrando, Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvadó i Salvador
Devant Ribera. La Regidoria Sra. Montserrat Pla s’incorporarà a la sessió en el punt de l’acta
que es dirà. Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
El Sr. Alcalde pren la paraula i demana que s’aprovi la modificació de l’Ordre del Dia en el
sentit d’incloure un apartat 2.4 Altres qüestions.
També diu que per part del grup de CiU s’ha presentat una Moció que no està inclosa a
l’Ordre del Dia en relació a la dotació pressupostària del servei d’assistència domiciliària i
d’elaboració de cens de persones necessitades i de catàleg de serveis i que per tant és necessari
que el Ple n’aprovi la urgència.
El Ple aprova per unanimitat la urgència de la Moció.
Seguidament el Sr. Alcalde explica que es retira de l’Ordre del dia el punt 5.1 per una qüestió
de forma, ja que l’expedient no estava llest al moment de convocar-se el Ple. Per altra banda
explica que també creuen més convenient que en lloc de ser l’Agrupació d’ELL qui presenti la
Moció en relació als pressupost de la Generalitat, ho faci l’equip de govern i si s’aprova demà
es farà arribar al Parlament l’acord adoptat.
Per tant, el Sr. Alcalde demana que s’aprovi la urgència de la proposta.
El Sr. Comas demana si els temes a tractar tenen relació amb el poble de Llagostera.
El Sr. Alcalde respon que sí.
S’aprova per unanimitat la urgència de la proposta de l’equip de govern de l’Entesa per
Llagostera a l’Ajuntament de Llagostera relativa al projecte de pressupostos de la Generalitat
per al 2001.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 25-10-2000.
A petició del Sr. Postigo s’inclouen les següents modificacions:
a) l’última línia de l’últim paràgraf de la pàgina 12 de l’esborrany es rectifica en el sentit
d’afegir un “no” on diu “diu que troba “, ja que ha de dir ”diu que no troba”.
b) a la pàgina 20 l’últim paràgraf de la seva intervenció en relació al tema del PEIN queda
substituït pel següent: “Els serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament treballen per tal de presentar
al·legacions en el sentit que s’excloguin les parcel·les d’ambdues urbanitzacions ara incloses i
que s’inclogui tota l’àrea que envolta l’abocador de Solius i l’altre marge del Ridaura.”
c) a la pàgina 20 la seva última intervenció queda redactada de la següent forma: El Sr.
Postigo demana al Sr. Comas que es guardi de fer determinades afirmacions de caire
despectiu, ja que no estan fonamentades i li diu que si ho creu convenient pot anar a la reunió
de la Comissió de Festes.”
A petició del Sr. Soler s’introdueixen les següents esmenes:
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A la pàgina 11, a la tercera línia començant per sota, afegir “socials” darrera la paraula
“serveis”.
A la pàgina 11 en comptes de dir “tenir un altre tractament” ha de dir: “haurien de tenir un
tractament diferenciat ja que són serveis que toquen directament bona part de la gent del
poble, afecten la qualitat de vida i perquè el seu increment pot ser difícil d’assumir per alguns
usuaris. També diu que creu que l’equip de govern hauria de tenir més sensibilitat social de la
que ha tingut fins ara.”
A la pàgina 12, 6è paràgraf, 2ª línia, darrera la paraula “canviar els papers” afegir “que l’equip
de govern de l’Entesa passi a l’oposició i deixi governar a l’equip de CiU. Així podrà
comprovar com els membres de l’actual oposició governen molt millor que ells”.
A la pàgina 18, 7è paràgraf, substituir “vol dir” per “demostra clarament que no li interessa,
que és una actuació més de cara a la galeria i que tothom que ho sent de veritat ho ha posat”.
L’acta s’aprova per unanimitat amb les anteriors esmenes.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE
COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTADES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
2.1 Decrets d’Alcaldia.
El Sr. Alcalde dóna compte dels Decrets números 782 a 792.
2.2 Acords de Comissió de Govern.
Comissió del 24 d’octubre:
Adjudicació dels treballs de col·locació de cartells informatius al diferents veïnats del
municipi.
Comissió del 31 d’octubre:
Acceptació subvenció per redacció del projecte del PALS.
Comissió del 14 de novembre:
Presentació d’al·legacions al PEIN Massís de Cadiretes en el sentit que es va exposar al Ple
passat.
Comissió del 21de novembre:
Donar compte del desestiment al recurs contenciós administratiu fet per la Caixa de d’Estalvis
i Pensions de Barcelona contra una liquidació sobre l’Impost d’Increment de Valor dels
Terrenys.
Acceptació de la cessió dels terrenys de La Canyera i aprovació de la indemnització a satisfer
per les instal·lacions esportives.
2.3 Contractacions de personal.
Contractació de la Sra. Marta Solà com a Educadora de la Llar d’Infants en substitució de la
Sra. Mònica Serrano. I contractació del Sr. Jordi Masó Solé com a professor del curs de
restauració de mobles.
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2.4 Altres temes.
El Sr. Alcalde informa que la Comissió de Govern va debatre el tema del nom del carrer a
Lluís Companys i es va optar per donar el nom de “President Companys”.
També dóna compte que la Diputació ha atorgat una subvenció per arranjament de la Caserna
de la Guàrdia Civil per un import de 6.700.000,-ptes.
La Sra. Montserrat Pla s’incorpora a la sessió.
Seguidament el Sr. Alcalde informa que el Departament de Governació ha incrementat en
7.932.940—ptes. la subvenció inicial del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya de
8.000.000—de ptes. per al projecte del cementiri.
A continuació informa sobre el resultat de la reunió amb Enher per la línia d’alta tensió. Diu
que se’ls va entregar un estudi de sensibilitat ambiental i que a la vista d’això l’equip de
govern va prendre la decisió de plantar-se i es va dir a Enher que si no es feia un estudi de les
alternatives no es podria seguir parlant del tema. S’ha volgut agafar un temps per estudiar-lo i
ara es tindran contactes amb l'empresa que l'ha redactat que en farà un exposició davant els
regidors de l’Ajuntament i dels Ajuntaments de Cassà i Santa Cristina i membres de la
Coordinadora Antilínia.
Tot seguit informa que es va tenir una reunió amb representants de l’IAS, que varen informar
que a partir del dia 11 de desembre entrarà en funcionament l’Àrea Bàsica de Salut, i que és
previst que quan hi hagi un volum de novetats es farà un fulletó per informar els usuaris. Diu
que l’entrada en funcionament de l’Àrea Bàsica no té res a veure amb l’ampliació del
dispensari. Diu que pel que fa a aquest tema, actualment s’està debatent el finançament del
projecte, ja que el Servei Català de la Salut pretén que sigui l’Ajuntament qui es faci càrrec de
l’ampliació, la qual cosa representa una despesa important per a l’Ajuntament.
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:
3.1 Aprovació provisional de la modificació puntual de l’article 160.3 de les Normes
Subsidiàries respecte al paràmetre d’ocupació del Sector industrial I.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 27 de setembre del 2000, va aprovar inicialment el
projecte de modificació puntual de l’article 160.3 de les Normes Subsidiàries de Planejament,
respecte del paràmetre d’ocupació del Sector Industrial I, segons projecte redactat per
l’arquitecta municipal, Sra. Núria Díez Martínez, i promogut per l’Ajuntament.
El projecte ha estat exposat al públic durant un mes, mitjançant anuncis inserits en el BOP nº
148, de 16-10-00, el Diari “El Punt”, de 12-10-00, i tauler d’edictes de l’Ajuntament, sense
que s’hagi presentat cap al·legació.
Així mateix, també se’n va donar trasllat a la Delegació Territorial del Departament
d’Indústria, Comerç i Turisme (registre de sortida núm. 2.353, de 3-10-2000), als efectes de
l’article 57 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, sense que tampoc en aquest cas s’hagi rebut
el preceptiu informe, la qual cosa habilita per tal de seguir les actuacions.
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D’acord amb l’article 59.2 del Decret Legislatiu 1/1990,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual de l’article 160.3 de les
Normes Subsidiàries de Planejament, respecte del paràmetre d’ocupació del Sector Industrial
I.
Segon.- Trametre dos exemplars del projecte i una còpia completa de l’expedient
administratiu a la Comissió d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva i
posterior publicació al DOGC als efectes de l’entrada en vigor.”
El Sr. Comas pren la paraula i diu que a l’aprovació inicial hi varen votar a favor i mantenen el
sentit del seu vot.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat.
3.2 Aprovació inicial de la modificació de les Normes Subsidiàries respecte a l’alineació
del carrer Lleó I.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió plenària de 28-6-2000, va aprovar inicialment el projecte
de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament, relativa a l’alineació del
carrer Lleó I, redactat pels serveis tècnics municipals i promogut per l’Ajuntament.
El projecte va ser exposat al públic durant un mes, mitjançant anuncis inserits en el BOP núm.
97, d’1-8-2000, al diari El Punt, de 27-7-2000, i en el tauler d’edictes de la Corporació.
Durant el tràmit d’exposició no s’ha presentat cap al·legació. Posteriorment, però, s’han
presentat dos escrits, de contingut sensiblement iguals: un per part dels hereus de Ricard Roig
Trias (registre d’entrades núm. 2253, de 5-9-2000) i l’altre per la Mercè Menció Balmanya
(registre d’entrades núm. 2254, de 5-9-2000).
Aquests dos escrits han estat informats, tot i la seva extemporaneïtat, per l’arquitecta
municipal, en el sentit que és de veure en el document que consta a les actuacions, del qual es
donarà trasllat als interessats als efectes de motivació.
Això no obstant, en el mateix informe, l’arquitecta municipal també fa avinent la conveniència
d’introduir diferents modificacions en el projecte inicialment aprovat, relatives a les
característiques de la nova ordenació, l’estimació de costos, la concreció del sistema
d’actuació i la documentació gràfica, que, si bé no són substancials, aconsellen que el projecte
s’aprovi inicialment i torni a ser exposat al públic.
Vist l’informe de la Secretària de la Corporació.
I atès que en la sessió plenària de 29.12.99 es va acordar la suspensió cautelar de l’atorgament
de llicències d’edificació, de parcel.lació i d’enderrocament dins l’àmbit afectat, per estudiarne la modificació puntual indicada, acord que fou publicat al BOP núm. 9, de 20-1-2000.
D’acord amb l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i l’article 41 i 42.2 del
mateix cos normatiu, i els articles 9 i 13.1 del Decret 146/1984, de 10 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de Mesures d’Adequació de l’Ordenament Urbanístic de
Catalunya.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar en tots els seus punts l’informe de l’arquitecta municipal, de 16-11-2000.
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Segon.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament relativa a l’alineació del carrer Lleó I, redactat per l’arquitecta municipal, Núria
Díez, promogut pel propi Ajuntament, i que incorpora les modificacions indicades a l’informe
tècnic motivador.
Tercer.- Exposar-ho al públic durant un mes, mitjançant anuncis que s’inseriran en el BOP,
en un diari dels de major difusió provincial i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per tal
que tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo i presentar-hi al·legacions.
Quart.- 1. Mantenir la suspensió cautelar de l’atorgament de llicències d’edificació, de
parcel.lació i d’enderrocament, disposada en l’acord plenari de 28-6-2000. Els efectes
d’aquesta suspensió tindran una durada màxima de dos anys a comptar de la publicació al
BOP de l’acord de suspensió per estudi adoptat en la sessió plenària de 29-12-99, si bé
s’extingiran amb anterioritat, amb l’entrada en vigor de la modificació aprovada.
2. Publicar-ho en el mateix anunci de l’aprovació inicial
Cinquè.- Notificar-ho als hereus de Ricard Roig Trias i a la Mercè Menció Balmanya,
juntament amb una còpia de l’informe tècnic motivador, per al seu coneixement.”
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que aquest expedient ja havia estat aprovat inicialment
que s’han presentat al·legacions i que els serveis tècnics han tornat a examinar l’expedient i hi
han detectat errors que aconsellen tornar a iniciar la tramitació. Tal com ja va explicar, es
tracta de donar al carrer una amplada de 8,5 metres i que només es pot afectar una banda del
carrer, ja que seria absurd afectar una zona totalment consolidada i de manera recent.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que el seu grup segueix en la mateixa línia que ja varen
manifestar a l’anterior aprovació i pensen que s’hauria d’incloure un estudi global del sector
del Puig del General. Diu que tampoc entén que es limiti que a una banda puguin tenir menys
alçada que la que els dóna les Normes Subsidiàries i que pensen que aquesta no és la manera
de fer urbanisme. Acaba dient que votaran en contra.
El Sr. Positigo diu que els veïns no en surten perjudicats, ja que hi ha una afectació que serà
objecte d’expropiació i que es podrà repercutir entre tots els immobles beneficiats. Pel que fa
al que ha dit el Sr. Comas que al seu entendre aquesta no és la manera de fer urbanisme, és
evident que hi ha hagut un canvi, ja que l’equip de govern actual no es regeix només per
criteris econòmics i suposa que es comencen a veure les diferències. Pel que fa al que ha dit
que s’havia de tenir en compte el Puig del General, no és possible, ja que aquest carrer no està
dins de l’àmbit.
El Sr. Comas respon que les decisions que es prenen en aquest àmbit no són criteris tècnics
sinó polítics.
El Sr. Postigo respon que evidentment és un criteri polític.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:
A favor
En contra

7 (ELL)
6 (CiU)

4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA I PERSONAL:
4.1 Aprovació Modificació de Crèdit nº 3/2000 del Pressupost Municipal.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
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“Atès que en el desenvolupament de la gestió del pressupost hi ha partides que no hi estan
consignades i d'altres insuficientment dotades, procedeix ara fer les modificacions
corresponents.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/00 del pressupost
municipal de l’exercici 2000, que inclou les següents variacions:
AJUNTAMENT
Suplement de crèdit
00.222.62606
Material informàtic policia
00.451.62304
Calefacció teatre Casino
00.461.21200
Manteniment edifici Llar d’Avis
00.511.21001
Reparació infrastructures
00.511.62505
Senyalització i mobiliari urbà
00.611.22708
Honoraris recaptador
Crèdit extraordinari
00.422.22711
Monitors UEE
00.451.62507
Mobiliari edificis culturals
Procedència dels fons:
Romanent líquid de tresoreria

73.341
1.000.000
350.000
1.000.000
350.000
1.000.000
350.000
350.000
TOTAL: 4.473.341
4.473.341
TOTAL: 4.473.341

PATRONAT D’ESPORTS
Suplements de crèdits
00.452.22681
Arbitratges Futbol Sala
00.452.22682
Quotes i fitxes federatives Futbol Sala
Crèdits extraordinaris
00.452.22692
Quotes i fitxes federatives Taekwondo
00.452.48980
Aportació Club Futbol Sala
00.452.48990
Aportació Club Taekwondo

73.000
158.700
216.300
61.800
103.000
total: 612.800

Procedència dels fons
Majors ingressos
00.31018
Inscripcions Futbol Sala
00.31019
Inscripcions Activitats Estiu
Crèdit extraordinari
00.31023
Inscripcions Taekwondo

144.000
279.000

total:

189.800
612.800

PATRONAT HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA
Suplements de crèdits
00.412.13000
Personal laboral

950.000
total: 950.000
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Procedència dels fons
Majors ingressos
00.39900
Imprevistos
total:

950.000
950.000

Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci en
el B.O.P. i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i reclamacions.
Tercer.-En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord.”
El Sr. Moll fa un resum del contingut de la modificació.
El Sr. Soler pren la paraula i demana quina és la raó d‘ampliar la partida per a la calefacció
del teatre Casino, que ara ja està arreglada.
El Sr. Moll respon que la calefacció funciona, però en estat molt precari, ja que està molt
deteriorada i no pot donar més de sí, i és pràcticament impossible que pugui funcionar la part
del teatre. S’han fet diversos estudis i s’ha vist que la millor solució és la que es proposa i
explica en què consisteix els sistema adoptat. Diu que fins ara els consums del teatre i de la
resta del Casino eren conjunts, amb els consegüents problemes, i ara hi haurà dues calderes i
dos comptadors, a més de tenir una instal·lació més moderna i amb més rendibilitat.
El Sr. Soler diu que al seu entendre s’hauria d’haver previst en el seu moment i es pregunta
com s’hauria fet si Gas Natural no hagués fet l’oferta. No obstant això, diu que hi estan
d’acord per la millora que representa per al Casino. Seguidament manifesta el seu desacord
perquè no es modifica la partida de la Fsta Major, quan ha tingut més despeses de les
previstes.
El Sr. Moll diu que no ha estat necessari modificar aquesta partida, ja que té vinculació amb
altres que no s’han gastat.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
4.2 Aprovació de l’acceptació de la revisió de preus sol·licitada per l’empresa GESESA
per a la gestió del servei domiciliari d’aigua potable al municipi i fixar el nou preu.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
“Vista la petició feta per l’empresa GESESA sol·licitant la revisió del preu que percep per la
gestió del servei domiciliari d’aigua potable al municipi.
Atès allò que disposa la clàusula 20 del contracte d’adjudicació del servei i l’acord de la
Comissió de Govern de data 29 de gener de 1991.
Vist l’informe fet per l’Enginyer Industrial del Consell Comarcal, l’Alcalde proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
Primer.- Acceptar parcialment la revisió de preus sol·licitada per l’empresa GESESA per la
gestió del servei domiciliari d’aigua potable al municipi.
Segon.- Fixar el nou preu a percebre per l’empresa GESESA en 62,32 pta/m3., amb efectes
des del dia 1 d’abril de 2000.”
El Sr. Moll explica en què consisteix l’augment.
El Sr. Comas manifesta que estan d’acord amb la revisió de preus, però demana que se’ls
informi de com es porta a terme el servei d’aigua i les quantitats que se subministren.
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L’Alcalde diu que es respondrà en el proper Ple.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
5è.- MOCIONS:
5.1 Moció de l’equip de Govern de l’Entesa per Llagostera a l’Ajuntament de Llagostera
relativa al projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2001.
Per part del Sr. Alcalde es llegeix la següent proposta:
“MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN DE L’ENTESA PER LLAGOSTERA A
L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
ANTECEDENTS
El contingut del projecte de pressupostos de la Generalitat que ha realitzat el govern de
Convergència i Unió per a l’any 2001 contempla únicament dues actuacions per al municipi
de Llagostera:
 Llagostera-cruïlla Caldes de Malavella
 Llagostera antic tram C-253A p.q. 22-24.9,
actuacions ambdues que vénen a solucionar, la primera una mancança històrica en un punt de
gran risc per als conductors i els vianants, i la segona el lamentable estat que presenta
actualment aquest tram de via,
Malgrat això, l’esmentat projecte no contempla cap partida per a determinades obres que són
absolutament necessàries i urgents per al nostre municipi, a saber:
 Construcció de l’IES Llagostera
 Ampliació del Centre d’Atenció Primària (CAP)
 Pas a diferent nivell en la cruïlla entre la C-253 i la Ctra. de Sant Llorenç (enllaç GI-6744
amb C-253)
En el cas de l’IES de Llagostera s’ha de tenir en compte que es tracta d’un projecte amb
prioritat 2 i que ja fa 5 anys que funciona en aules prefabricades. Pel que fa a la ubicació de
l’edifici, segons informe de l’assessor urbanístic de l’Ajuntament (vegeu Annex I), tot indica
que en uns 7 o 8 mesos s’estarà en condicions d’iniciar la urbanització de la zona i, per tant,
tal com s’ha fet en altres municipis, es podria iniciar simultàniament la construcció del centre.
En el cas del Centre d’Atenció Primària, cal destacar que el Servei Català de la Salut posarà en
funcionament l’Àrea Bàsica de Salut de la nostra zona el proper dia 11 de desembre i les
dependències actuals del nostre dispensari ni són prou adequades ni són suficients.
En referència a l’enllaç entre les carreteres GI-6744 i la C-253, es tracta d’una obra
absolutament necessària per unir dues parts del terme municipal (centre de la vila i veïnat de
Sant Llorenç) que sovint queden aïllades per la infranquejable barrera que representa la C253.
A més, la immediata realització d’aquesta obra és un compromís adquirit personalment pel
Conseller Macias amb els veïns directament afectats i amb aquest Ajuntament.
Per tot això l’equip de govern de l’Entesa per Llagostera proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Sol·licitar al govern de la Generalitat que inclogui en el seu pressupost per a l’any
2001 les següents partides:
 Construcció IES Llagostera amb una dotació inicial mínima de 86.000.000.-PTA
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Ampliació del Centre d’Atenció Primària de Llagostera amb una dotació inicial mínima de
56.000.000.-PTA
 Enllaç de la GI-6744 amb la C-253 amb una dotació prevista de 402.000.000.-PTA
Segon.- Trametre aquest acord per fax i per correu urgent als grups parlamentaris de CiU,
PSC, ERC i IC-V al Parlament de Catalunya per tal que el puguin introduir entre les esmenes a
fer a l’esmentat projecte de pressupost.”
Seguidament el Sr. Comas pren la paraula i diu que comparteixen la preocupació de l’equip de
govern, però que tenen la sensació que les reunions que s’han fet no han estat profitoses i a la
pràctica no s’ha aconseguit res. Pensen que és bo que es faci aquesta reclamació, no obstant
consideren que la partida de l’IES es insuficient i que, per tant, caldria que constés una
quantitat suficient per fer l’obra.
S’accepta l’esmena proposada.
El Sr. Comas segueix dient que pel que fa a l’ampliació del dispensari, tot i que l’Alcalde ha
dit que eren temes independents amb el funcionament de l’Àrea Bàsica, pensa que van ben
lligats, ja que serà una millora de les condicions de treball. Pel que fa al tema de l’accés a
Sant Llorenç, varen examinar el projecte i els va donar la sensació que no hi havia accés de
Llagostera direcció Santa Cristina d’Aro.
El Sr. Postigo explica que bàsicament l’esperit és: pel que fa a l’IES, que s’hi contempli
partida perquè les obres puguin començar com més aviat millor. Pel que fa al Dispensari, tot i
que els temes van lligats és el propi Servei Català de la Salut qui ho ha separat. Pel que fa a
l’ampliació, el Servei Català de la Salut intenta que el finançament vagi a càrrec de
l’Ajuntament i ara s’està en fase de negociació. Afegeix que tal com ha declarat el Conseller
Sr. Mas, l’objectiu de la Generalitat és arribar al dèficit zero però per assolir-lo es traspassa la
càrrega als ajuntaments. Diu que potser no hi haurà cap més remei, però pensen que s’ha de
treballar perquè sigui la Generalitat qui financïi aquesta ampliació. Quant a la cruïlla de Sant
Llorenç, s’ha posat aquesta quantia tot i que es va dir que possiblement es reduiria el projecte.
Pel que fa a les afirmacions del Sr. Comas que les reunions no han resultat fructíferes, poden
pensar el que vulguin, però és evident que no és així i per altra banda diu que suposa que des
del Grup de CiU, també s’ha fet alguna gestió en aquests temes i no han aconseguit res i ara el
que cal és fer pinya per aconseguir els objectius.
El Sr. Comas respon que cada administració ha d’assumir els seus compromisos, però que la
gent de Llagostera ha de tenir les inversions aquí.
Amb l’esmena proposada, s’aprova la Moció per unanimitat que queda redactada de la
següent forma:
“ MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN DE L’ENTESA PER LLAGOSTERA A
L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA.
ANTECEDENTS
El contingut del projecte de pressupostos de la Generalitat que ha realitzat el govern de
Convergència i Unió per a l’any 2001 contempla únicament dues actuacions per al municipi
de Llagostera:
 Llagostera-cruïlla Caldes de Malavella
 Llagostera antic tram C-253A p.q. 22-24.9,
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actuacions ambdues que vénen a solucionar, la primera una mancança històrica en un punt de
gran risc per als conductors i els vianants, i la segona el lamentable estat que presenta
actualment aquest tram de via,
Malgrat això, l’esmentat projecte no contempla cap partida per a determinades obres que són
absolutament necessàries i urgents per al nostre municipi, a saber:
 Construcció de l’IES Llagostera
 Ampliació del Centre d’Atenció Primària (CAP)
 Pas a diferent nivell en la cruïlla entre la C-253 i la Ctra. de Sant Llorenç (enllaç GI-6744
amb C-253)
En el cas de l’IES de Llagostera s’ha de tenir en compte que es tracta d’un projecte amb
prioritat 2 i que ja fa 5 anys que funciona en aules prefabricades. Pel que fa a la ubicació de
l’edifici, segons informe de l’assessor urbanístic de l’Ajuntament (vegeu Annex I), tot indica
que en uns 7 o 8 mesos s’estarà en condicions d’iniciar la urbanització de la zona i, per tant,
tal com s’ha fet en altres municipis, es podria iniciar simultàniament la construcció del centre.
En el cas del Centre d’Atenció Primària, cal destacar que el Servei Català de la Salut posarà en
funcionament l’Àrea Bàsica de Salut de la nostra zona el proper dia 11 de desembre i les
dependències actuals del nostre dispensari ni són prou adequades ni són suficients.
En referència a l’enllaç entre les carreteres GI-6744 i la C-253, es tracta d’una obra
absolutament necessària per unir dues parts del terme municipal (centre de la vila i veïnat de
Sant Llorenç) que sovint queden aïllades per la infranquejable barrera que representa la C253.
A més, la immediata realització d’aquesta obra és un compromís adquirit personalment pel
Conseller Macias amb els veïns directament afectats i amb aquest Ajuntament.
Per tot això l’equip de govern de l’Entesa per Llagostera proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Sol·licitar al govern de la Generalitat que inclogui en el seu pressupost per a l’any
2001 les següents partides:
 Construcció IES Llagostera amb una dotació suficient per assegurar-ne la construcció.
 Ampliació del Centre d’Atenció Primària de Llagostera amb una dotació inicial mínima de
56.000.000.-PTA
 Enllaç de la GI-6744 amb la C-253 amb una dotació prevista de 402.000.000.-PTA
Segon.- Trametre aquest acord per fax i per correu urgent als grups parlamentaris de CiU,
PSC, ERC i IC-V al Parlament de Catalunya per tal que el puguin introduir entre les esmenes a
fer a l’esmentat projecte de pressupost.
5.2 Moció de CiU per a la construcció de més vestidors al Pavelló Municipal d’Esports.
Es llegeix la següent Moció:
“Llagostera, 22 de novembre de 2000.
Moció que presenta al Ple de l’Ajuntament de Llagostera el Grup Municipal de Convergència i
Unió.
Donades les mancances de vestidors que setmana rera setmana pateix el Pavelló Municipal
d’Esports (PME) i atès el creixent ús que se n’està fent.
Atès que han augmentat els clubs que fan ús d’aquests vestidors.
Donat que actualment han de compartir un mateix vestidor persones de diferents clubs i de
diferents edats. Atès que pot perllongar-se l’edifici existent pel costat dret del passadís
d’accés als vestidors a continuació del local de la caldera.
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En base als motius exposats i atesa la necessitat, el Grup Municipal de Convergència i Unió
proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
S’Habiliti una partida al Pressupost municipal de l’any vinent i que actualment s’està
preparant, per la construcció d’almenys dos vestidors més amb totes les instal·lacions
necessàries pel seu bon funcionament.
Salvador Devant Ribera. 77.901.267.
Ramon Soler Salvadó 40.328.014.”
El Sr. Devant explica que hi ha més clubs que utilitzen les instal·lacions i que quan es fa
algun acte o festival els vestidors resulten insuficients i que s’han de compartir i ocasiona
problemes. Explica on pensa que s’haurien d’ubicar els vestidors.
El Sr. Barceló pren la paraula i diu que l’ha sosprès que es presentés la Moció al Ple, quan una
part dels membres que la subscriuen són membres del Patronat i allà no se n’ha parlat. Diu que
ha estudiat el tema i no és cert que s’hagin de compartir vestidors. Segueix dient que un dels
compromisos que s’ha adoptat de cares a l’any 2002 és refer els vestidors del camp de futbol i
que és previst que s’adossin al local polivalent, amb la qual cosa es podran compartir aquests
vestidors. L’any 2001 és previst que s’arreglin els vestidors del polisportiu perquè quedin en
condicions.
El Sr. Devant diu que no tenia constància dels compromisos a què ha fet referència el Sr.
Barceló, però el que sí és cert és que actualment s’han de compartir els vestidors, per la qual
cosa caldria dur a terme les actuacions abans del que ha dit el Sr. Barceló.
El Sr. Barceló respon que s’han de prioritzar les inversions i que ell ha preguntat a la
conserge i li hi dit que no es dóna el cas que s’hagin de compartir vestidors.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que pensen que ha d’ésser el propi Patronat qui ha de fer
les prioritats i fixar en quin temes s’han de fer les inversions.
Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada amb el següent resultat:
A favor
6 (CiU)
En contra
7 (ELL)
5.3 Moció de CiU per col·locar senyal de prohibició d’aparcament davant la rampa
d’accés al Pavelló Municipal d’Esports.
Es llegeix la següent Moció:
“Llagostera, 21 de novembre de 2000.
Moció que presenta al Ple de l’Ajuntament de Llagostera el Grup Municipal de Convergència i
Unió.
Donat que al Pavelló Municipal d’Esports hi ha un accés per persones amb discapacitats i que
per descomptat aquestes persones tenen tot el dret a tenir un accés digne i adient a les
instal·lacions municipals.
Atès que els representants de CiU al Patronat Municipal d’Esports han demanat vàries vegades
que es senyalitzés la prohibició d’aparcar vehicles davant de la rampa d’accés al pavelló
perquè això impossibilitava l’accés per aquesta rampa.
Atès que ja fa uns mesos que ha començat la temporada vigent i contínuament aquest accés
queda inaccessible per la molta afluència de vehicles al PME.
Atès que fa poques setmanes s’ha aprovat un Pla de supressió de barreres arquitectòniques al
11

poble de Llagostera i que no tindria sentit de començar-lo a desenvolupar, amb l’elevat cost
que representa, si d’entrada ja no vetllem pel servei de les poques que ja tenim construïdes.
En base als motius exposats i atesa la necessitat que tothom tingui les mateixes facilitats
d’accés al PME, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció del
següent ACORD:
Adquirir, si no es té, el senyal de prohibició corresponent i requerir els serveis de la Brigada
Municipal perquè es col·loqui el senyal de prohibit aparcar davant la rampa d’accés al PME
amb la major brevetat possible i així mateix demanar a qui correspongui que vetlli pel
compliment de les normes establertes.
Josep Comas Boadas. 40.312.404.
Salvador Devant Ribera. 77.901.267”.
Es llegeix la Moció i el Sr. Devant pren la paraula i diu que la mateixa setmana en què varen
presentar la Moció es va posar el senyal i que donen per bona la solució adoptada i que ara el
que cal és vigilar perquè es compleixi.
El Sr. Barceló diu que tot i que l’entrada per a minusvàlids hauria d’ésser més digna, ja que
no estava pensada per a aquesta finalitat compleix la seva funció. Diu que a la primavera el
Patronat va demanar a l’Ajuntament que ho senyalitzés, però que no va ésser a instància de
CiU i que el senyal ja estava instal·lat abans que es presentés la Moció. Acaba dient que vol
fer constar que es va preocupar de la rampa i que quan es va veure que el senyal trigava, ell
mateix va posar-hi una tanca.
A la vista de les explicacions donades, el Sr. Devant manifesta que es retira la Moció.
5.4 Moció de CiU per a la dotació pressupostària del servei d’assistència domiciliària i
d’elaboració de cens de persones necessitades i de catàleg de serveis.Es llegeix la següent Moció:
“Moció que presenta al Ple de l’Ajuntament de Llagostera el Grup Municipal de Convergència
i Unió. El mes de setembre de 2000 va entrar en vigor la resolució del concurs per a la
regulació del transport sanitari a la comarca del Gironès. Fins aleshores, al nostre municipi,
aquest servei el venia realitzant Creu Roja, conjuntament amb altres tasques de caire
assistencial sociosanitari.
Atès que la resolució del concurs ha implicat un canvi de l’entitat proveïdora dels serveis de
transport sanitari i el fet que aquests serveis de caràcter sociosanitari que fins aleshores
realitzava Creu Roja ja no es portin a terme.
Atès que es tracta de serveis que s’han realitzat de forma regular des de fa anys i que son
imprescindibles per garantir una qualitat de vida digna d’una part de la població i de les seves
respectives famílies.
Atès el creixent envelliment de la població, cosa que implica més necessitats durant més
temps al llarg de la vida de les persones.
Atesa l’evolució epidemiològica, que implica malalties d’alta complexitat terapèutica, i el
creixement de l’exigència social impulsada per l’evolució socioeconòmica i cultural del país.
Atès que l’atenció a la vellesa i a les persones amb disminucions requereix un suport més
decidit per part de l’Ajuntament.
Atès que el dret de la gent gran a viure a la pròpia llar, i per tant a rebre una atenció
domiciliària digna ha de ser una prioritat en la política social de qualsevol consistori.
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Atès que els pressupostos per a l’any 2001 es troben en fase d’elaboració.
Atès que en el pressupost de l’any 2000 la partida de subvencions per a Creu Roja pujava a
1.800.000—PTA i que en el del 2001 aquesta partida es reduirà considerablement.
En base als motius exposats, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- DEMANAR a l’equip de govern que en els pressupostos de despeses per a l’any
2001 s’habiliti una partida de 3.000.000 pts. en concepte de servei d’assistència social
domiciliària.
Segon.- ELABORAR un cens municipal de gent gran que pugui requerir aquest tipus
d’atenció.
Tercer.- CONFECCIONAR un catàleg de les prestacions (serveis domiciliaris, companyia,
sanejament d’habitatge, etc) que han de configurar aquest servei, fer-ne difusió i renovar-lo
periòdicament en funció de les exigències socials.
Josep Manel Ramírez Malagón. DNI. 40.299.492.
Josep Comas Boadas. DNI. 40.312.404”.
El Sr. Ramírez pren la paraula i exposa que l’Alcalde va dir en el seu moment que
l’Ajuntament havia tingut contactes amb diferents estaments i espera que aviat Llagostera
pugui tenir de nou una ambulància al seu servei. Però que del que ara volen parlar és del servei
sociosanitari i que tot i que ja saben que no és de competència municipal pensen que
l’Ajuntament ha fet esforços en aquest camp, però que les necessitats de la gent gran cada dia
són més i s’ha de buscar solucions. Demanen que a través dels Serveis Socials, s’estudiï la
manera de dur-ho a terme.
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que no té clar si els membres de CiU saben ben bé quines
tasques feia la Creu Roja.
El Sr. Ramírez diu que entre les tasques que feia hi havia la d’ajudar persones soles o amb
problemes.
El Sr. Alcalde diu que aquest servei se segueix fent per part de la Creu Roja, llevat d’un cas.
El Sr. Ramírez respon que hi ha hagut un canvi d’horari i pensen que s’hauria de treure aquest
impediment i que per part de l’Ajuntament s’han de buscar solucions.
El Sr. Postigo respon que l’Ajuntament va estudiar el cas i també ho ha fet el Consell
Comarcal, que és qui té la competència, i fins al moment no ha estat possible trobar-hi solució.
La Sra. Pla manifesta que ja quan ella estava a l’oposició es va tractar aquest tema.
El Sr. Ramírez demana que l’Ajuntament s’avanci i ofereixi aquest servei.
El Sr. Postigo diu que primer cal fer un estudi i després es veuran les necessitats i que s’ha de
fer conjuntament amb el Consell Comarcal que és l’ens competent. Pel que fa a la petició de
fixar una quantitat concreta, pensa que aquest no és el moment i que pel que fa al cens
municipal de gent gran no cal fer-lo perquè ja se sap que hi ha 494 persones de més de 75
anys i 145 de 85 o més. Pel que fa al catàleg de prestacions, diu que ja en tenen pensades
algunes. Acaba dient que no s’acceptarà la Moció perquè l’equip de govern ja hi està treballant
i no s’habilitarà partida perquè es desconeix si existeixen necessitats d’aquest servei.
El Sr. Ramírez respon que quan l’equip de govern anuncia que està treballant en algun tema ja
tremolen perquè mai va res endavant i espera que l’any que ve es faci una previsió del 50%
del sol·licitat.
El Sr. Postigo diu que posar o no el servei en funcionament dependrà de les necessitats que es
detectin, ja que el que s’ha de fer es crear serveis per cobrir necessitats però no per crear-ne
de noves.
La Sra. Vila pren la paraula i demana al Sr. Soler que si vol respongui qui és la persona a qui
no se li ha pogut resoldre el problema.
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El Sr. Postigo diu que el departament de Serveis Socials no ha detectat necessitats en aquest
tema i, llevat de casos puntuals, les que hi ha hagut s’han cobert.
El Sr. Moll pren la paraula i diu que no entén per què es posa en dubte certes actituds de
l’equip de govern i en canvi no es qüestiona el Consell Comarcal, que és el competent en
aquest cas.
El Sr. Postigo acaba dient que el compromís de l’Entesa per Llagostera amb els veïns es va
adquirir en el programa i que no cal aprovar una Moció i espera que els resultats es vegin al
més aviat possible.
Sotmesa la moció a votació, és rebutjada amb el següent resultat:
A favor
En contra

6 (CiU)
7 (ELL)

6è.- PROPOSTES URGENTS.No se’n produeixen.
7è.- PRECS I PREGUNTES:
7.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.
El Sr. Ramírez exposa que renúncia a ser representant de l’Ajuntament al Patronat de la
Residència Josep Baulida i es proposa la Sra. Encarna González per substituir-lo.
El Ple accepta la renúncia del Sr. Ramírez i nomena la Sra. González com a representant.
7.2 Referents a altres qüestions.
El Sr. Moll pren la paraula i demana disculpes per l’error que hi havia a l’últim Butlletí
d’Informació, ja que quan es parla de les mocions que va presentar ELL es fa referència a tres,
mentre que en realitat una es va presentar de manera conjunta pels dos grups que formen
l’Ajuntament. També fa referència que en el mateix Butlletí es parla dels comptes de la Festa
Major i del dèficit existent, cosa que mai no havia fet cap equip de govern.
El Sr. Devant pren la paraula i fa constar que l’import del dèficit de la Festa Major, que és de
8.487.274—PTA, es veurà incrementat en unes 250.000—o 300.000—PTA més que
corresponen a l’import de la quota de drets d’autors.
La Sra. Vila respon que sí, però es va fer la previsió segons l’any anterior. Pel que fa a les
despeses, es va presentar la programació però que n’han sortit més. Malgrat això, no ha estat
diferent dels altres anys pel que fa al dèficit, ja que mai no hi ha hagut guanys. No obstant
això, no vol pas dir que el resultat sigui òptim i mai no ha dit que ho fos, però que si el que el
grup de CiU pretén és el dèficit zero val més deixar-ho.
El Sr. Devant respon que ells mai no han parlat del dèficit zero i tampoc creuen que hagi
d’ésser així, però que si es compara amb els altres anys el dèficit és superior i que el regidors
que hi havia a l’oposició en altres legislatures ja es varen cuidar de denunciar el dèficit tot i
ésser inferior, i que en tot cas si se’ls hagués presentat abans de la Festa la quantitat que
costava sempre haurien dit que eren molts diners.
El Sr. Postigo diu que el grup de l’oposició no va demanar cap informació.
El Sr. Devant respon que no és cert que no ho demanessin, però que se’ls va respondre que hi
estaven treballant. Fa referència a la partida de publicitat que puja a un total d’1.541.664—
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PTA de les quals 826.612—PTA corresponen al programa d’activitats, fet que creiem del tot
exagerat.
La Sra. Vila respon que el programa de la Festa era no només un programa de la Festa, sinó
que anava més enllà, ja que hi havia una agenda d’activitats i que per problema de temps no es
varen obtenir més ingressos de publicitat.
Seguidament el Sr. Devant demana pel tema de l’entarimat i de les carpes que es varen
subvencionar.
La Sra. Vila diu que són dos conceptes diferents, que es varen subvencionar 300.000,-ptes
per infrastructura de les carpes i 300.000—PTA com a subvenció per grups musicals a les
carpes, repartides per igual entre els organitzadors de les carpes i seguidament entren en un
debat amb la Sra. Vila sobre si tots els participants varen rebre la mateixa subvenció, a la qual
cosa la Sra. Vila respon que es va donar la mateixa subvenció, però que un grup va voler un
altre tipus de carpa per la qual cosa va haver d’afegir-hi la diferència.
El Sr. Devanat afirma que hi ha hagut manca de planificació en aquest tema i pot comptar amb
algun altre company de l’equip de govern potser més preparat per tirar endavant aquesta tasca.
Acaba dient que no critiquen el treball fet però sí la manca de planificació.
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que la Sra. Vila té el suport de tot l’equip de govern i
destaca que tira endavant tota sola l’àrea de Festes i Cultura amb tot el que això comporta.
El Sr. Soler pren la paraula i diu que aquest mes de novembre ha sortit el nº 2 de l’anomenat
full d’informació municipal, editat per l’Ajuntament de Llagostera. L’esmentada publicació,
que en teoria ha d’informar del que es fa a l’Ajuntament, ha passat ràpidament a ser una eina
de programa i maquillatge de l’equip de govern.
No contents amb utilitzar aquest mitjà de manera partidista, l’equip de govern de l'Entesa no
ha tingut en compte l’oposició per res. No se’ns ha consultat en cap tema ni se’ns ha deixat
escriure cap article, malgrat que ho vàrem reclamar al Ple, a les Comissions Informatives i al
Consell Municipal de Comunicació. La resposta que es va donar va ser que ja en parlaríem i
que ens dirien alguna cosa de cara a propers fulls informatius. Hem d’entendre que la resposta
de l’equip de govern és que ens hàgim d’assabentar que ha sortit el full d’informació quan ja
s’ha repartit pel poble?
Veiem alguns exemples.
No s’ha esmentat la nostra opinió contrària a les ordenances fiscals per al 2000 ni les
propostes que vàrem fer al Ple del 25 d’octubre. Que potser no hi era l’oposició en aquell Ple,
Sr. Alcalde?
S’ha fet servir el full de propaganda municipal per rebatre una notícia publicada al Diari de
Girona, després que aquest mateix diari publiqués en una carta al director la resposta de
l’Alcalde.
Aquesta publicació, que paguem tots els llagosterencs, s’ha utilitzat per intentar confondre el
poble de Llagostera, intentant justificar de manera barroera la manca total de planificació i
capacitat de gestió de l’equip de govern, que entre d’altres resultats ha portat el major dèficit
registrat mai a Llagostera en una Festa Major i que, una vegada es tanquin definitivament els
comptes, pujarà a prop de 9 milions de ptes.
Per tot l’esmentat, i com que l’oposició també forma part de l’Ajuntament, malgrat pesi a
alguns, demanem que quan s’elabori el full d’informació municipal es deixi un espai reservat
al grup de l’oposició perquè hi pugui expressar la seva opinió.
En cas que no s’atengui aquesta petició, demanen que es canviï el nom de la publicació i passi
a dir-se: full de “DESINFORMACIÓ MUNICIPAL” o full de “PROPAGANDA
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MUNICIPAL”. Que l’Equip de govern triï la solució més adequada a la seva manera
d’actuar”.
El Sr. Postigo respon que es va treure un full d’informació que informa per una banda d’un
acord del Ple, l’aprovació de les ordenances fiscals. Per altra banda també es fa ressò d’una
notícia errònia que va sortit a la premsa i el full ho aclareix. Pel que fa als temes
d’Ensenyament, es dóna compte d’unes gestions fetes i per últim quan es parla de la Festa
Major, que potser és l’únic que es podria criticar, pensa que el que conté és una autocrítica de
l’equip de govern.
Segueix dient que es va fer un oferiment a CiU perquè hi fes un escrit sempre i quan no fos
d’opinió.
El Sr. Soler demana si mai se’ls ha ofert poder fer un escrit al Full d’Informació.
El Sr. Moll respon que sí.
El Sr. Soler diu que ho varen demanar al Consell de Comunicació.
El Sr. Postigo respon que queda clar quina és la intenció de l’equip de govern quan al Consell
de Comunicació ja es va dir que s’hauria de tractar el tema. Pel que fa al Consell de
Comunicació, acaba dient que la intenció és fer una eina de comunicació no un pamflet, i que
en tot cas s’haurà de discutir al Consell de Comunicació.
Seguidament el Sr. Soler pren de nou la paraula i diu que, atès que al Ple de 27 de setembre es
va aprovar una moció per unanimitat en contra del nou model de matrícules per a vehicles.
Atès que el nostre grup va demanar que s’enganxés l’adhesiu de la CAT a les matrícules de
tots els cotxes municipals i als de les empreses relacionades amb l’ajuntament.
Atès que en Ple del 25 d’octubre vàrem reiterar aquesta petició.
Atès que fins avui l’equip de govern no ha fet res al respecte, malgrat tenir al seu abast els
mitjans necessaris per fer-ho.
Per evitar que la moció aprovada per unanimitat sigui un acte més dels molts actes fets de cara
a la galeria i de maquillatge per part de l’equip de govern de l’Entesa.
El grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Llagostera fa entrega en aquest moment de 20
adhesius de CAT i demana a l’equip de govern i a l’alcalde en particular, que els faci arribar
als responsables de la policia i la brigada municipal, així com a totes les empreses relacionades
amb l’Ajuntament, perquè els enganxin a la matrícula dels seus vehicles, sigui velles o noves,
per tal d’ajudar a crear la consciència ciutadana que perseguia la moció aprovada
unànimement per tots els grups que formen part de l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde respon que els posin al taulell que així n’hi haurà més.
A continuació el Sr. Comas pren la paraula i diu que els ha arribat informació que hi ha la
intenció de posar a la venda la caserna de la Guàrdia Civil.
El Sr. Alcalde respon que no en té coneixement i explica les gestions fetes per aconseguir una
cessió d’ús d’una durada més llarga, ja que la que hi ha actualment era només per dos anys.
No obstant això, diu que farà les oportunes gestions.
La Sra. Pla diu que és un bé que no es pot vendre, ja que està subjecta a reversió a favor de
l’Ajuntament.
Seguidament el Sr. Alcalde informa dels següents temes:
a) Que la Creu Roja s’ha posat a disposició de l’Ajuntament per prestar serveis de caràcter
preventiu.
b) Que Carreteres ha dit que les obres de la cruïlla de la carretera de Sant Llorenç sortirien a
licitació el primer semestre de l’any 2001.
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c) Fa referència a una carta que ha adreçat a l’Ajuntament la Delegada del Departament
d’Ensenyament a Girona informant que el fet que hagin sortit publicades les actuacions del seu
Departament per a l’any 2001, no vol pas dir que no es facin altres actuacions.
d) Que hi ha previst un Ple del Consell Escolar municipal per informar sobre les gestions fetes
en relació al nou IES i convida els regidors a assistir-hi. També informa que tenen hora
demanada amb la Delegada d’Ensenyament.
e) Que el Servei Català de la Salut ha adreçat un escrit a l’Ajuntament suggerint la no
renovació del contracte per al manteniment del dispensari per a l’any 2001, ja que se’n farà
càrrec l’IAS.
Acaba dient que en nom del consistori lamenta la mort d’Ernest Lluch en mans d’ETA i que ja
s’ha enviat el condol a la seva família i a membres del PSC .
I no havent-hi més temes per tractar, a les dotze menys deu minuts de la nit s’aixeca la sessió
de la qual s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho
certifico.
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ACTA Nº 13/2000 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DIA 27 DE DESEMBRE DEL 2000.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-set de desembre de l’any dos mil es
reuneix el Ple de la Corporació al Teatre Casino Llagosterenc sota la Presidència de l’Alcalde
Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis,
Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Miquel Ramis Coris,
Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas, Manel Ramírez Malagón, Encarna González
Ferrando, Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvadó i Salvador Devant Ribera. Actua de
Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
El Sr. Alcalde pren la paraula i dóna lectura al següent comunicat:
Tots els regidors de l’Ajuntament de Llagostera, en nom propi i de tots els llagosterencs,
volem expressar unànimement la nostra repulsa pels atemptats mortals dels passats dies 14 de
desembre a la ciutat de Terrassa on van assassinar el regidor de l’Ajuntament de Viladecavalls
Francisco Cano Consuegra i del dia 20 de desembre on es va assassinar a la ciutat de
Barcelona el Policia Local de l’Ajuntament de Barcelona, Juan Miguel Gervilla Valladolid.
Volem manifestar la unió de tots nosaltres amb les famílies i els companys dels difunts i així
els ho hem transmès.
Fer públic el desig de tots els llagosterencs per tal que en el nou any no hi hagi més víctimes
d’actes terroristes.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 29-11-2000.
El Sr. Comas demana que s’introdueixi una esmena a la pàgina 8, primer paràgraf de la seva
intervenció, que quedarà redactat de la següent forma:
“El Sr. Comas manifesta que estan d’acord amb la revisió de preus, però demana que se’ls
informi de com es porta a terme el servei d’aigua i les quantitats que se subministren “
També demana que a la pàgina 9, en el segon apartat de la seva intervenció, l’últim paràgraf
quedi redactat de la següent forma:
“varen examinar el projecte i els va donar la sensació que no hi havia accés de Llagostera
direcció Santa Cristina d’Aro.”
El Sr. Devant demana que s’introdueixin les següents esmenes:
A la pàgina 14, en el punt 7.2, a la 6ª línia de la seva intervenció on diu “El Sr. Devant pren la
paraula i demana a la Sra. Vila si quan...” digui: “El Sr. Devant pren la paraula i fa constar que
l’import del dèficit de la Festa Major, que és de 8.487.274—PTA, es veurà incrementat en
unes 250.000-- o 300.000--PTA més que corresponen a l’import de la quota de drets d’autors.
A la pàgina 15, a la 6ª línia on diu: “Fa referència a la partida de publicitat i diu que no
creuen...” digui: “Fa referència a la partida de publicitat que puja a un total d’1.541.664—PTA
de les quals 826.612—PTA corresponen al programa d’activitats, fet que creiem del tot
exagerat.”
A la pàgina 15, a la línia nº 13 on diu: “La Sra. Vila diu que són dos conceptes diferents, que
es varen subvencionar 300.000—PTA.” afegir-hi: “per infrastructura de les carpes i 300.000—
PTA com a subvenció per grups musicals a les carpes”.

A la pàgina 15, a la línia 19 on diu: “que els propers anys es compti amb tothom per
organitzar.” digui: “pot comptar amb algun altre company de l’equip de govern potser més
preparat per tirar endavant aquesta tasca”.
El Sr. Alcalde demana que es facin les següents esmenes a l’acta:
a) A la pàgina 1 al punt d’aprovació de l’acta de la sessió anterior a l’apartat b) a l’última
línia on diu ” l’abocador de Solius a l’altre marge del Ridaura “ digui “l’abocador de Solius i
l’altre marge del Ridaura “.
b) A la pàgina 3 demana que l’apartat segon de la seva intervenció, la línia quatre quedi de la
següent forma : “Alternatives no es podria seguir parlant del tema. S’ha ...”
c) A la pàgina 9 el paràgraf que s’inicia a la tercera ratlla de la seva intervenció quedi redactat
de la següent forma: “Pel que fa a l’ampliació, el Servei Català de la Salut intenta que el
finançament vagi a càrrec de l’Ajuntament i ara s’està en fase de negociació.2
d) Que a la mateixa pàgina a la penúltima línia de la seva intervenció, s’hi afegeixi després
d’aquestes temes “ i no han aconseguit res”
e) Que a la pagina 11 se suprimeixi el paràgraf que diu “no obstant això en casos
excepcionals, i per gestions fetes per la Regidora de Serveis Socials, s’han donat solucions a
través del Consell Comarcal”
f) A la mateixa pàgina 11 en la seva última intervenció, a la segona línia, després de Consell
Comarcal, s’hi afegeixi “ que és l’ens competent i que a l’última línia se substitueixi “la
quantitat que caldria destinar-hi” per “ si existeixen necessitats d’aquest servei.
El Sr. Ramon Soler demana que s’inclogui a la pàgina 16 de l’acta la resposta que va donar
l’Alcalde quan se li varen entregar els adhesius de la CAT i que va ésser “ que els posin al
taulell que així n’hi haurà més.”
S’aprova l’acta amb les esmenes anteriors.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE
COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTADES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia números 886 al 940.
2.2 Acords de Comissió de Govern.
Comissió del dia 28 de novembre:
Escrit de la Diputació on es comunica la desestimació del recurs contenciós administratiu
interposat pel Sr. Josep Collell Roura contra un acord de l’Ajuntament.
Comissió del dia 12-12-2000:
Acord de no renovar el conveni entre l’Ajuntament i el Servei Català de la Salut per al
manteniment del dispensari.
Seguidament el Sr. Alcalde dóna compte del regals rebuts pel membres de l’equip de govern
durant aquests festes:
Germans Canyet Xirgu: 2 paneres
Esteve Lloveras: 1 panera
Gesesa : Ampolles de vi
Conca del Ridaura: Cava
SEARSA : Cava

Gas Natural: Llibres
Diu que com l’any anterior els llibres es dipositaran a la biblioteca i que el producte de les
paneres es donarà a l’hospital o es farà servir per a actes protocolaris.
2.3 Contractacions de personal.
Contractació de la Sra. Mònica Serrano com a educadora de la Llar d’Infants per substituir
una treballadora que tenia permís de maternitat i reducció de jornada.
Renovació dels contractes amb els professionals Sr. Josep Ma. García com a arquitecte tècnic i
Esteve Colomer com a informàtic.
2.4 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera hi té
representació.
No es produeix cap intervenció.
3r.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PAGESIA:
3.1 Aprovació inicial de l’ordenança de Foment d’Activitats Agrícoles i Ramaderes.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
“La Comissió Informativa de Medi Ambient, Pagesia, Cultura i Festes proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de mesures de foment d’activitats
agrícoles i ramaderes.
Segon.- Exposar-la al públic pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Tercer.- En el cas de no presentar-se al·legacions, es considerarà aprovada definitivament i es
publicarà íntegrament.”
El Sr. Alcalde pren la paraula i exposa que aquesta proposta podia haver-se fet tant des de la
Regidoria de Foment d’Activitats Econòmiques, com la d’Hisenda, la mateixa Alcaldia o
Medi Ambient i Pagesia i que s’ha optat per aquesta última per tractar-se d’activitats
relacionades amb la pagesia. Segueix dient que l’ordenança té com a objectiu el foment de les
activitats agrícoles i ramaderes, ja que tot l’equip de govern pensa que aquest és un sector que
necessita suport per evitar que segueixi anant a la baixa com ha passat fins ara. També s’ha
tingut en compte que una bona part dels ramaders han fet un esforç per legalitzar les seves
activitats. Que per part de l’anterior equip de govern es va fer una modificació de normes
subsidiàries que va coincidir amb la modificació de la normativa reguladora d’aquestes
activitats i que això va fer que es presentessin 24 projectes de cop, per tal de beneficiar-se
d’unes condicions més avantatjoses que les que entraven en vigor amb la nova normativa.
Es varen fer les corresponents liquidacions de taxes d’acord amb les ordenances vigents i els
ramaders es varen queixar de l’elevada quantia de les liquidacions, per la qual cosa se’ls va dir
que de moment no paguessin i que s’intentaria buscar una solució. Seguidament explica el
contingut de l’ordenança i diu que pensa que és un pas més de l’Ajuntament en matèria de
foment i que s’afegeix a les subvencions o ajudes que ja hi ha actualment com són les
subvencions per foment d’activitats econòmiques i promoció turística als restaurants. Acaba
dient que l’ordenança està oberta a suggeriments i al·legacions que puguin fer els interessats.
El Sr. Soler pren la paraula i diu que en una de les seves al·legacions a les ordenances fiscals,
concretament en el punt 10, ja sol·licitaven que s’adoptés aquesta mesura i que a la Comissió

Informativa es va dir no a aquest punt i ara es porta aquesta ordenança. Tot i així, diu, celebren
que encara que no se’ls vulgui donar la raó es faci. Malgrat això troben que l’ordenança està
descafeïnada, ja que el títol diu que és una ordenança de foment i creuen que s’haurien
d’adoptar altres mesures i que per això s’hauria de parlar amb els col·lectius i conèixer bé la
problemàtica. Diu que troben a faltar una bonificació en el cas de les revisions periòdiques i
que tampoc es contempla res en el cas de transmissions i s'ha desestimat la seva al·legació que
demana que es tingués en compte. Pensen que l’ordenança es queda curta, ja que només s’ha
fet per arreglar el tema de la llicència d’activitats i que durant el període d’informació pública
caldria tenir converses amb els col·lectius afectats. Acaba adient que el vot del seu grup serà
l’abstenció, ja que voldrien que l’ordenança contemplés altres aspectes.
El Sr. Postigo respon que s’està obert a la presentació d’al·legacions, però que no es pot
oblidar que al pressupost de l’any vinent es destinaran inicialment cinc milions de pessetes per
cobrir les previsibles subvencions per aquest concepte. Diu que tampoc es pot oblidar que
l’ordenança també contempla una bonificació en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres. És evident que no pensen que aquestes ajudes resoldran els problemes de la pagesia
però que són una ajuda. Segueix dient que es va fer una reunió amb el pagesos i es va parlar
que aquesta podria ésser una solució. Pel que fa al que ha dit el Sr. Soler que no es tenen en
compte les revisions, diu que no es tenen en compte perquè ha d’ésser cada vuit anys. Acaba
dient que és clar que a tothom li agradaria no pagar impostos però que això no és possible i
que no es pot oblidar que les ajudes que preveuen les subvencions són importants.
El Sr. Soler respon que ells mai han demanat que no es pagui res, però que la finalitat de la
taxa és cobrar el cost del servei i que li agradaria saber què li costa a l’Ajuntament la
tramitació d’aquests expedients.
El Sr. Alcalde respon al Sr. Soler que si s’ha mirat l’expedient haurà vist que hi ha l’estudi
econòmic.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat amb el següent resultat:
A favor
7 (ELL)
Abstencions
6 (CiU)
4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:
4.1 Adopció de diversos acords relacionats amb la cessió d’un terreny municipal destinat
a la construcció d’un institut d’ensenyament secundari.
Es llegeix la següent proposta:
“Atès que el ple de l’Ajuntament, en la sessió del 30.12.1999, va acordar cedir gratuïtament a
la Generalitat de Catalunya una finca de titularitat municipal, de 8.339’60 m², situada al sector
Ganix, amb destinació a la construcció d’un Institut d’Ensenyament Secundari.
Atès que el director general de Centres Docents, en el seu escrit de 2.10.2000 (registrat
d’entrada amb el núm. 2497, de 6.10.2000), ha advertit que la cessió del terreny haurà de
contemplar també els serveis d’energia elèctrica, clavegueram, subministrament d’aigua, etc.
Atès que la Comissió d’Urbanisme de Girona, en la sessió del proppassat 11.10.2000 (registrat
d’entrada amb el núm. 3011, d´1.12.2000), va acordar la inscripció al Registre d’Entitats
Urbanístiques Col·laboradores de la Junta de Compensació del Pla parcial del sector Ganix,
encarregada de l’execució de les obres d’urbanització del referit àmbit, la qual cosa permet
afirmar que les obres podran estar totalment acabades amb anterioritat a l’entrada en
funcionament del centre.

Atès que en el pitjor dels casos l’Ajuntament s’ha reservat i disposa de mecanismes alternatius
que farien possible l’execució de les obres d’urbanització sense necessitat de dependre de la
iniciativa i la voluntat de la pròpia Junta de Compensació.
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Ensenyament i Esports proposa al
Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Completar l’acord plenari de 30.12.1999, de cessió gratuïta a la Generalitat de
Catalunya d’un terreny municipal situat al sector Ganix, amb destinació a la construcció d’un
Institut d’Ensenyament Secundari, en el sentit d’adquirir el compromís de dotar-lo dels serveis
urbanístics que siguin necessaris per al correcte funcionament del centre, de manera que
aquells estiguin totalment acabats un cop finalitzada la construcció d’aquest.
Segon.- Adquirir també el compromís d’eliminar qualsevol impediment que obstaculitzi la
normal realització de les obres de construcció del centre educatiu.
Tercer.- L’Ajuntament es farà càrrec de la construcció, en el supòsit que aquesta fos
necessària, dels guals de les voreres i de totes les entrades al recinte del centre, amb la
supressió de les barreres arquitectòniques, així com del seu possible cost i de les taxes anuals.
Quart.- Notificar els anteriors acords a la Direcció General de Centres Docents del
Departament d’Ensenyament i a la Delegació Territorial a Girona, als efectes de formalitzar la
cessió del terreny indicat.”
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que la construcció de l’IES depèn que la urbanització
del sector Ganix tiri endavant. Aquí es proposa que es pugui fer simultàniament, tal com s’ha
fet en altres llocs, pensen que no ha d’ésser un impediment i així es va fer saber a la Delegada
d’Ensenyament a Girona, i tot i que ja se’ls ha comunitat que actualment Ensenyament té un
altre criteri, pensen que és bo fer la petició.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que estan a favor de totes les mesures que puguin agilitar
aquest tema, però que els fa por que Ensenyament no ho accepti i que la tardança en
l’execució de les obres retardi la construcció de l’institut, la qual cosa seria un perjudici per a
Llagostera.
El Sr. Alcalde diu que vol suggerir al grup de CiU que no falti a la veritat quan faci
afirmacions respecte al treball de l’equip de govern, ja que en el Butlletí de Llagostera diuen
que no s’ha fet res en relació al tema, cosa que no és certa i que a més ho sap el grup de CiU,
ja que hi ha constància escrita de les peticions que s’han fet, i la més recent és l’escrit que es
va dirigir a la Delegada d’Ensenyament a Girona. Afegeix que també s’ha creat una Comissió
per fer el seguiment, s’ha fet una reunió amb la Delegada d’Ensenyament i que el projecte ja
fa un any que Ensenyament el va encarregar.
El Sr. Comas diu que l’equip de govern sempre està treballant en els temes, però que mai es
veuen els fruits i pensen que ha faltat una planificació.
El Sr. Alcalde demana al Sr. Comas que concreti què és el que no ha fet l’Ajuntament.
El Sr. Comas respon que el sistema per dur a terme les obres podia haver estat el de
cooperació i no el de compensació.
El Sr. Alcalde explica que això no és possible, ja que hi ha més d’un 60% de la propietat que
vol el sistema de compensació i no el de cooperació. Acaba convidant els membres de
l’oposició perquè assisteixin a les reunions.
El Sr. Comas accepta la invitació del Sr. Alcalde.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat.
5è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA I PERSONAL:

5.1 Resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública
ordenances fiscals per a l’exercici 2001 i aprovar-les definitivament.

de les

Es llegeix la següent proposta:
“El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 25 d’octubre del 2000, va aprovar
provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici del 2001, i
l’establiment d’una nova ordenança reguladora de la taxa per a l’autorització, la llicència i el
permís municipal ambiental de les activitats.
L’esmentat acord ha estat sotmès a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant
publicació al BOP número 162 de data 6 de novembre del 2000.
Durant el període d’informació pública, que finalitza el dia 13 de desembre, s’han presentat
tres escrits d’al·legacions, dos signats pel Sr. Josep Comas Boadas, en representació del Grup
Municipal de Convergència i Unió, i un signat pel Sr. Jaume Mallorquí i Vidal, President de
la Societat Agrària de Transformació “Ramaders del Gironès”.
El contingut de les al·legacions es pot resumir en:
a) L’escrit presentat pel Sr. Jaume Mallorquí i Vidal fa referència a l’aprovació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’autorització, la llicència i el permís municipal
ambiental de les activitats i formula les següents al·legacions:
Primera.- Demana que es modifiqui la redacció de l’article 2.2. de l’ordenança, per tal de
diferenciar les activitats agrícoles i ramaderes de la resta d’activitats.
En aquest sentit s’ha de dir que efectivament les activitats agrícoles o ramaderes presenten
unes característiques diferenciades de la resta d’activitats i per tant s’estima l’al·legació i en
conseqüència l’article 2.2. quedarà redactat de la següent forma:
Article 2.2. Tindran la consideració d’establiment les edificacions, les construccions,
instal·lacions i també les superfícies cobertes o sense cobrir obertes o no al públic que
s’utilitzin per a qualsevol activitat empresarial, fins i tot aquelles de caràcter auxiliar o
complementari, es comuniquin o no amb l’establiment principal.
No obstant això, i pel que fa a les activitats agrícoles/i/o ramaderes, tindran la consideració
d’establiment les edificacions, les construccions, les instal.lacions i també les superfícies
cobertes per al funcionament de les quals sigui preceptiva la corresponent autorització,
llicència o permís ambiental.
Segona.- Al·lega la improcedència d’exigir taxa municipal per l’autorització ambiental de
l’Annex 1 de la Llei 3/98 i Decret 136/99.
Es desestima l’al·legació pel fet que, si bé és cert que en el règim de l’autorització ambiental
és la Generalitat de Catalunya qui té la competència per a l’autorització, no ho és menys que
l’administració municipal desplega una important activitat en la tramitació d’aquests
expedients, d’acord amb allò que determinen els articles 27 i següents del Decret 136/1999,
de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, tal com s’especifica a
l’article 2.1 de l’ordenança, i és per això que la mateixa ordenança ja preveu una reducció de
les tarifes en el règim d’autorització.
Tercera.- Sol·liciten que es reguli una bonificació fiscal pel que fa a les activitats agrícoles i/o
ramaderes , en els apartats 2.3.b, 2.3f i 2.3.h), i regular com un supòsit de no subjecció el canvi
d’una activitat agrícola i/o ramadera al d’una activitat ramadera i/o una activitat agrícola.
Es desestima l’al·legació, ja que l’ordenança en els seus articles 5 a 8 ja contempla unes tarifes
reduïdes per aquests supòsits, i el fet d’accedir a la petició significaria que aquest tipus
d’activitats quedessin pràcticament exemptes de la taxa, amb la qual cosa el cost del servei
s’hauria de repercutir o bé en la resta de sol·licitants o bé la despesa hauria d’ésser absorbida
com una despesa més del pressupost municipal.

Quarta.- Basen aquesta al·legació en, al seu entendre, l’arbitrarietat municipal en la fixació de
la quota tributària i tarifes de l’article 4.1, 4.2 i 4.3 de l’ordenança, ja que al·leguen que es
vulnera el principi de cobertura de costos.
També fa referència a la necessarietat que a l’expedient de tramitació de l’ordenança
s’incorpori un informe tècnic econòmic.
Es desestima l’al·legació, ja que pel que fa al primer punt s’ha de dir que l’article 24.2 de la
Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes Locals preveu que el finançament de les tarifes de
les taxes per a la prestació d’un servei o per la realització d’una activitat no podrà excedir, en
el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat, i que fins i tot l’apartat 3 del
mateix article diu que la quota tributària consistirà, segons disposi la corresponent ordenança
en:
a) la quantitat resultant d’aplicar una tarifa, b) una quantitat fixa assenyalada a l’efecte o bé la
quantitat resultant de l’aplicació conjunta d’ambdós procediments.
L’apartat 4 dels mateix article diu que per la determinació de la quantia de les taxes es podran
tenir en compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-los.
És evident doncs, que l’Ajuntament en la redacció de l’ordenança no s’ha apartat d’allò que
assenyala la llei, ja que no excedeix el conjunt del cost previsible amb la previsió d’ingressar
per la totalitat del concepte i al fixar la forma de calcular la tarifa ho ha fet en base als
recursos que la pròpia llei autoritza.
Pel que fa a l’estudi econòmic financer, s’ha de dir que al moment de l’aprovació provisional
ja figurava a l’expedient i per tant durant el període d’informació pública ha pogut ésser
examinat pels interessats i que, d’acord amb la petició feta, es trametrà còpia a l’al.legant.
Cinquena.- Al·leguen desproporcionalitat en la quota tributària a pagar en cas de denegació de
la llicència o desistiment de la petició.
Es desestima l’al·legació, ja que en ambdós casos l’activitat municipal, variable en funció del
moment en què es fa el desistiment o la denegació, que és el fet imposable de la taxa, es
produeix.
b) Per part de CiU, un dels seus escrits d’al·legacions (RE 3085, de 13 de desembre) fa
referència a l’ordenança fiscal número 27, reguladora de la taxa per assistència d’estades i del
procediment d’admissió a l’Hospital-Residència Municipal Josep Baulida, i basa la seva
al·legació en el fet que, al seu entendre, en l’increment de l’esmentada ordenança s’ha tingut
en compte l’increment de l’IPC de Catalunya, mentre que per l’increment de les pensions
l’Estat té com a referència l’IPC de l’Estat Espanyol, i demana que s’apliqui aquest últim.
Es desestima aquesta al·legació ja que a l’aplicar l’increment del 4% en aquesta ordenança, es
pretén l’equilibri econòmic del servei i que a més coincideix amb l’IPC general d’octubre de
1999 a octubre del 2000.
c) L’altre escrit del Grup de CiU (RE 3086 de 13 de desembre) fa referència a l’aprovació de
l’ordenança reguladora de la taxa d’autorització de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
per a l’autorització, la llicència i el permís municipal ambiental de les activitats.
Els punts 1, 2, 3, 4, 6, 8 i 11, de les al·legacions presentades bàsicament proposen la reducció
de les tarifes.
Es desestimen aquestes al·legacions atès que els ingressos es veurien disminuïts en aquesta
proporció i el cost del servei no cobert s’hauria de cobrir amb altres ingressos municipals.
Pel que fa al punt 5, procedeix corregir l’error existent a l’article 7.4 de l’ordenança, ja que en
lloc de dir 2.2c , ha de dir 2.3c.
El punt 7 fa referència en concret a les activitats ramaderes i en termes similars als de
l’al·legació primera de l’escrit presentat per part del Sr. Jaume Mallorquí.
S’estima aquesta al·legació en el mateix sentit que l’al·legació primera del punt a).
Pel que fa al segon apartat del punt 7, es desestima l’al·legació, ja que l’ordenança aprovada
provisionalment, en el seu article 8, ja contempla la tarifa per aquest supòsit, i el fet d’accedir
a la petició significaria que aquest tipus d’activitats quedessin pràcticament exemptes de la

taxa, amb la qual cosa el cost del servei s’hauria de repercutir o bé en la resta de sol·licitants o
bé la despesa hauria d’ésser absorbida com una despesa més del pressupost municipal.
Quan al punt 10 de l’al·legació, demana que, atesa la problemàtica de les activitats agrícoles,
es regulin en una ordenança a part.
Es desestima aquesta al·legació, ja que el cost del servei és el mateix per les diferents
activitats subjectes als diferents règims de llicència, sense perjudici que per part de
l’Ajuntament es puguin adoptar mesures de foment per afavorir aquestes activitats.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció que consta a l’expedient, la Comissió Informativa
d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades en el termini d’informació de l’acord
provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici del 2001, i l’establiment
de l’ ordenança reguladora de la taxa per a l’autorització, la llicència i el permís municipal
ambiental de les activitats, presentades pel Sr. Josep Comas Boadas, en representació del
Grup Municipal de Convergència i Unió i pel Sr. Jaume Mallorquí i Vidal, President de la
Societat Agrària de Transformació “Ramaders del Gironès”, en el termes que consten a la part
expositiva de la proposta.
Segon.- Introduir d’ofici, al text de l’Ordenança inicialment aprovada, les modificacions que
consten a l’annex de la proposta, que no representen modificacions substancials ni de fons,
sinó d’estructura del redactat.
Tercer.- Aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici del
2001 i el text definitiu de l’ordenança reguladora de la taxa per a l’autorització, la llicència i
el permís municipal ambiental de les activitats, que inclouran les modificacions anteriors i
procedir a la seva publicació en el BOP.”
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Moll pren la paraula i explica que una vegada feta
l’exposició pública de l’aprovació provisional, cal fer l’aprovació definitiva i resoldre les
al·legacions.
Afegeix que la majoria d’impostos i taxes pugen un 4%, que és inflació d’octubre a octubre,
ja que de novembre a novembre la inflació ja és del 4’1% i, per tant és evident que els tributs
no s’han incrementat, ja que l’augment cobreix només la inflació i per tant, no representa un
increment dels ingressos.
Quant a la taxa de recollida d’escombraries, s’ha incrementat un 6% com a conseqüència del
major cost del servei degut a l’obligatorietat d’anar implantant la recollida selectiva.
Acaba dient que la nova ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’autorització, la llicència i
el permís municipal ambiental de les activitats ha estat objecte d’al·legacions per part de la
S.A.T. “Ramaders del Gironès” i del Grup Municipal de CiU. Aquesta ordenança ve a
substituir la “taxa per obertura d’establiments” i no representa increment de tarifes, sinó que
en molts casos les redueix i que per tant no és possible estimar les al·legacions, ja que tal com
consta a l’estudi econòmic que figura a l’expedient encara no s’arriba a cobrir del tot el cost
del servei.
Explica que pel que fa a les al·legacions fetes per CiU a aquesta ordenança, s’ha de desestimar
ja que això voldria dir renunciar a uns ingressos que fins ara es venien produint i pel que fa a
l’al·legació feta per la S.A.T. Ramaders del Gironès, s’estima en part, ja que la taxa ha de
servir per cobrir el cost del servei, no obstant això, s’han adoptat una sèrie de mesures per
fomentar aquests tipus d’activitats, tal com s’ha recollit en el punt 3.1 de la sessió del ple que
estem celebrant.
El Sr. Soler pren la paraula i diu que al seu entendre en molts casos és desproporcionat el cost
del servei amb el que es recapta, ja que es cobra més que no costa i diu que si governés CiU
deixaria de fer negoci en el cobrament de les taxes ja que a més és més legal. Seguidament
manifesta el seu desacord en els fonaments en què es basa la proposta per desestimar les

al·legacions. No obstant això, diu que s’alegra del resultat últim, ja que s’han establert
bonificacions, tot i que al seu entendre són molt minses.
El Sr. Alcalde respon al Sr. Soler que troba molt desafortunada la seva intervenció i que potser
els antics regidors de CiU tindrien ganes de fer-li una cara nova, ja que com sap el Sr. Soler
l’ordenança objecte de polèmica arranca de mandats de CiU i que l’ordenança que ara
s’aprova i que la substitueix representa una reducció important i així per exemple una botiga
de 200 metres amb l’ordenança anterior pagava 188.000.-ptes, mentre que amb l’actual li
corresponen 88.000--ptes i igual passa en el cas de les granges. Afegeix que dóna la sensació
que el grup de CiU fa demagògia i populisme, però que el seu grup té la responsabilitat de
govern i que no hi ha una màquina de fer diners, i demana que en tot cas es presentin solucions
i alternatives. Acaba dient que es pretén donar el màxim de facilitats perquè tothom legalitzi la
seva activitat.
El Sr. Soler reitera que sempre es cobra més pel servei del que costa, tal com ja varen dir per
la taxa d’escombraries.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:
A favor
En contra

7 (ELL)
6 (CiU)

5.2 Modificar la quantia dels complements específics dels funcionaris municipals i de les
millores del personal laboral.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
Atès que els treballadors municipals han experimentat una pèrdua important del seu poder
adquisitiu en els darrers anys i amb l’objectiu de mitigar en part aquesta situació.
Atesa l’existència de crèdit en el pressupost municipal.
Vista la proposta feta pels Organismes Autònoms Municipals.
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Ensenyament i Esports proposa al
Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Modificar el complement específic del personal funcionari, amb efectes de l’1 de
gener de 2000, i fixar-lo en la quantia que es relaciona en l’annex I de l’expedient.
Segon.- Modificar la millora voluntària del personal laboral, amb efectes de l’1 de gener de
2000, i fixar-la en la quantia que es relaciona en l’annex II de l’expedient.
Tercer.- Modificar la millora voluntària del personal laboral del Patronat Municipal d’Esports,
amb efectes de l’1 de gener de 2000, i fixar-la en la quantia que es relaciona a l’annex III.
Quart.- Modificar la millora voluntària del personal laboral del Patronat Municipal HospitalResidència Josep Baulida, amb efectes de l’1 de gener de 2000, i fixar-la en la quantia que es
relaciona a l’annex IV de l’expedient.”
El Sr. Alcalde explica que els sous dels treballadors municipals es varen incrementar a l’1 de
gener del 2000 un 2% , i atès que la inflació ha estat més elevada es proposa aquest increment
que és el mateix que ha aplicat la Generalitat al seu personal.
El Sr. Comas manifesta que el seu grup troba correcta la mesura i per tant el seu vot serà
favorable.
La proposta és aprovada per unanimitat dels presents.
6è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE GOVERNACIÓ:

6.1 Donar el nom de “President Companys” a un carrer del poble.
Es llegeix la següent proposta d’acord:
“Vista la proposta formulada per l’Instructor de l’expedient en data 7.11.00
Atès que en el període d’exposició al públic no s’ha rebut cap al.legació contrària i
Donat que els regidors de l’equip de govern, reunits en Comissió de Govern el dia 14 de
novembre del 2000 varen optar per la fórmula de President Companys.
La Comissió Informativa de Medi Ambient, Pagesia, Cultura i Festes proposa al Ple l’adopció
del següent acord:
Donar el nom de President Companys a una via pública de Llagostera.”
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica els tràmits seguits i diu que aquest és l’últim pas i ara
queda en espera d’assignar-li el carrer concret.
El Sr. Comas manifesta que estan d’acord amb la proposta però demana que el carrer que
s’assigni sigui de la importància que requereix el nom.
La proposta és aprovada per unanimitat dels presents.
7è.- PROPOSTES URGENTS.7.1 Aprovació de la urgència de les Mocions presentades per CiU.
La urgència és aprovada per unanimitat dels presents.
El Sr. Comas manifesta que el seu grup va entrar les mocions en temps i forma perquè es
poguessin incloure a l’Ordre del Dia.
El Sr. Alcalde diu que l’Ordre del Dia es va fer un dia abans perquè tant ell com la Secretària
no podien ésser a l’Ajuntament el dia que acabava el termini per fer la convocatòria.
7.2 Moció de CiU per realitzar un nou estudi d’impacte de la línia d’Enher.
Es llegeix la següent Moció:
“Llagostera, 20 de desembre de 2000.
MOCIÓ que presenta al Ple de l’Ajuntament de Llagostera el Grup Municipal de
Convergència i Unió.
Donat que la setmana passada vàrem tenir informació sobre l’estudi d’impacte de la línia
d’Enher al seu pas per Llagostera.
Atès que l’esmentat estudi presenta, al nostre parer, algunes deficiències que cal subsanar
abans de procedir a l’estudi d’alternatives tal com ens va semblar que plantejava el Sr. Postigo.
Atès que es tracta d’un tema de prou importància pel nostre poble i que pot influir en un futur
en la qualitat de vida de les persones.
Atès que no discutim la metodologia de l’estudi però sí, i de manera puntual, els criteris que
s’han seguit a l’hora d’aplicar aquesta metodologia.
Atès que a l’estudi no s’ha tingut en compte, en cap cas, la imminent implantació de la variant
de Llagostera sobre el territori objecte d’estudi, amb els conseqüents i importants canvis que
això significarà.

Atès que a l’estudi s’ha limitat l’àmbit a la carretera de Girona a Sant Feliu, sense tenir en
compte que majoritàriament el casc urbà sobresurt considerablement en cota i que per tant
aquest casc urbà no ha estat tingut en compte a l’esmentat estudi ni tan sols a efectes visuals.
En base als motius exposats i atesa la necessitat, el Grup Municipal de Convergència i Unió
proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Demanar que es realitzi un nou estudi d’impacte que contempli:
1.- Per damunt de tot i amb més rellevància que a l’estudi actual, l’afectació a les persones que
pot provocar aquesta línia.
2.- La implantació al territori de la variant de Llagostera.
3.- La inclusió de tot el casc urbà als criteris bàsics per realitzar l’estudi, incloses naturalment
les visuals des del casc urbà de Llagostera.
Josep Manel Ramírez Malagón. DNI. 40.299.492.
Josep Comas Boadas. DNI. 40.312.404”.
El Sr. Comas pren la paraula i explica que se’ls va convidar a una reunió que es va fer amb
l’empresa que ha fet l’estudi i es va constatar que aquest es limitava al pas de la carretera i no
es contemplava la resta del poble i tampoc es tenia en compte el pas de la futura variant, per la
qual cosa al seu entendre l’estudi deixa de tenir valor. Diu que al seu entendre s’hauria de
valorar més el paràmetre d’afecció a les persones que la resta.
El Sr. Alcalde diu que considera inadequada la postura de l’equip de CiU, ja que l’equip de
govern té la delicadesa de convidar-los a una reunió on es parla amb la coordinadora i es
queda d’acord de fer unes actuacions, a més a més el tema es va tractar en una Comissió
Informativa, en la qual també varen assistir-hi membres de la Coordinadora i ara el grup de
CiU es desmarca i va per lliure amb aquesta Moció. Afegeix que de seguir amb aquesta actitud
no serà possible informar a l’oposició de segons quins temes, ja que per exemple aquest
s’havia portat amb cautela perquè no transcendís. Acaba dient que el seu grup no donarà
suport a la moció.
El Sr. Comas explica que és cert que els varen convidar a aquesta reunió, però que CiU
desconeix l’estratègia de l’equip de govern, ja que no se’ls ha informat de quina és.
El Sr. Alcalde diu que seria més adient que aquestes temes es tractessin en Comissió
Informativa.
El Sr. Noguera diu al Sr. Comas que sí que està informat, però que no sap interpretar el que
escolta, deu ésser que té un problema psicològic.
El Sr. Comas demana que consti expressament en acta el que li ha dit el Sr. Noguera i que no
li respon, ja que creu que no val la pena.
Sotmesa la moció a votació, es rebutjada amb el següent resultat:
A favor
En contra

6 ( CiU)
7 (ELL)

7.3 Moció de CiU per demanar al SCS un servei d’ambulància permanent.
Es llegeix la següent Moció:
“MOCIÓ que presenta al Ple de l’Ajuntament de Llagostera el Grup Municipal de
Convergència i Unió.
El mes de setembre de 2000 va entrar en vigor la resolució del concurs per a la regulació del
transport sanitari a la comarca del Gironès. Fins aleshores, al nostre municipi, aquest servei el
venia realitzant Creu Roja.

Atès que la resolució del concurs va implicar un canvi en l’entitat proveïdora dels serveis de
transport sanitari i que des de llavors el nostre municipi no disposa de cap ambulància
permanent.
Atès que Llagostera ha disposat històricament “d’una estació base” amb servei permanent
d’ambulància.
Atès que la manca d’una ambulància permanent pot generar situacions d’angoixa a la població
que en un moment determinat necessiti el servei.
Atès que la situació actual no garanteix una assistència ràpida, ja que en alguns supòsits el
trajecte a recórrer pel vehicle es pot veure ampliat en quilometratge, segons quin sigui l’origen
i el destí, cosa que pot afectar al servei, tota vegada que la major distància a recórrer en cas
d’urgència requerirà més temps per a efectuar-lo.
En base als motius exposats, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar al Servei Català de la Salut un servei d’ambulància permanent a la localitat
de Llagostera per atendre les necessitats que sorgeixin, sense necessitat d’esperar que el
vehicle s’hagi de desplaçar des d’una altra població.
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Català de la Salut.
Josep Manel Ramírez Malagón. D.N.I. 40.299.492.
Josep Comas Boadas. D.N.I. 40.312.404.
Llagostera, 19 de desembre de 2000.”
El Sr. Ramírez pren la paraula i diu que els preocupa molt el tema i que tot i que el Sr.
Alcalde va dir que ja hi estaven treballant, pensen que seria bo aprovar la moció, ja que es
tracta de garantir que com a mínim en el proper concurs que es faci per adjudicar el servei
d’ambulàncies Llagostera podrà tenir-ne una.
El Sr. Alcalde llegeix un fax que ha tramès la Responsable del Transport Sanitari de Girona
del servei Català de la Salut, que diu així:
“Sr. Miquel Ramis. Regidor de Sanitat. Ajuntament de Llagostera.
En referència a la informació que va sol·licitar sobre el servei d’ambulàncies em plau
comunicar-li que el contracte establert amb l’empresa adjudicatària del lot del Gironès
contempla la cobertura diürna al municipi de Llagostera; des del S.C.S. hem sol.licitat a
l’empresa C.T.S.R.S.G. asseguri la cobertura de 24 hores a les demandes d’aquest municipi.”
Diu que avui se’ls ha fet saber que se’ls farà arribar aquest acord. Vol remarcar que l’equip de
govern ha fet múltiples gestions en aquest tema, per mitjà de converses amb els responsables i
a més la Comissió de Govern del dia 19 de desembre va adoptar un acord que deia :
“Vista la denúncia feta davant la Policia Local, on es posa de manifest que el dia 16 de
desembre es va requerir al Consorci del Transport Sanitari perquè fes un servei a la Llar dels
Jubilats i que l’ambulància va trigar 0’45 hores en arribar.
Primer.- Posar en coneixement del Departament de Sanitat i del Consorci del Transport
Sanitari aquesta anomalia.
Segon.- Sol·licitar al Departament de Sanitat que prengui les mesures oportunes per tal de
garantir que el servei d’ambulàncies al municipi de Llagostera es realitzi dins de les ràtios de
temps establerts.“
No obstant això, com que es creu que com més pressió es faci millor, votaran a favor de la
proposta.
La moció és aprovada per unanimitat dels presents.
El Sr. Ramírez pren de nou la paraula i diu que els feia por que es tornés a convocar el concurs
i no es contemplés una ambulància per a Llagostera.
El Sr. Postigo diu que malauradament no es podrà tornar a la situació anterior de tenir tres
ambulàncies al municipi.

7.4 Moció de CiU per elaborar un estudi de les necessitats lumíniques i de seguretat de la
carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols al pas pel nucli urbà.
Es llegeix la següent Moció:
“Llagostera, 20 de desembre de 2000.
MOCIÓ que presenta al Ple de l’Ajuntament de Llagostera el Grup Municipal de
Convergència i Unió.
Donades les mancances que presenta l’enllumenat de la zona de la carretera de Girona a Sant
Feliu de Guíxols al seu pas per Llagostera entres les que s’inclou la manca de presa de terra.
Atès que s’ha pogut constatar que els rosegadors deterioren la instal·lació amb efectes
preocupants per la seguretat dels ciutadans.
Donada la important quantitat de gent que fa ús d’aquest vial.
Atès que l’estat actual representa un potencial perill públic.
En base als motius exposats i atesa la necessitat, el Grup Municipal de Convergència i Unió
proposa al Ple l’adopció del següent acord:
S’habiliti una partida al Pressupost Municipal de l’any vinent i que actualment s’està
preparant, per:
1.- Elaborar un estudi de les necessitats lumíniques i de seguretat de la zona.
2.- Que es procedeixi el més ràpidament possible a la substitució de les instal·lacions actuals
per unes que garanteixin la total seguretat dels ciutadans.
3.- L’adequació d’aquestes noves instal·lacions a l’estalvi d’energia i a la menor contaminació
lumínica del cel.
Josep Manel Ramírez Malagón. DNI. 40299492.
Josep Comas Boadas. DNI. 40.312.404”.
El Sr. Comas pren la paraula i diu que el que es demana és que en el pressupost que s’està
elaborant es contempli partida en el pressupost per aquest concepte. Tot i que ja saben que el
problema ve de lluny i que aquesta serà la resposta que els donaran pensen que és un tema
prioritari, ja que representa un perill i que per sort fins avui no ha passat cap desgràcia.
El Sr. Alcalde diu que ja s’està fent i dóna la paraula a la Sra. Pla perquè exposi les gestions
fetes fins al moment.
La Sra. Pla pren la paraula i explica que es pot demostrar i amb constància escrita que l’any
1999 es va encarregar a l’empresa ICICT, S.A. l’estudi tot l’enllumenat del poble. Que el dia
23-11-2000 va arribar l’estudi i es va passar a l’enginyer del Consell Comarcal, el qual ha
emès un informe. Seguidament dóna lectura a l’informe emès pel tècnic del Consell Comarcal.
A continuació explica que quan estaven a l’oposició, tant ella com el Sr. Noguera ja varen
demanar que es fes aquesta actuació i que suposés un tipus d’enllumenat que no contaminés.
El Sr. Comas diu que els agrada que hi hagi l’estudi fet, però que ara caldria fixar les prioritats
i que es posés partida en el pressupost per fer les necessàries actuacions.
El Sr. Alcalde explica que ara cal fer una pla per prioritzar i que s’està estudiant treure a
concurs el manteniment de l’enllumenat. També s’intentarà obtenir subvencions per finançar
les actuacions.
El Sr. Comas demana que s’inclogui partida en el pressupost per tal que quan hi hagi
establertes les prioritats es pugui començar a fer-les sense necessitat d’esperar un nou any.
Sotmesa la moció a votació, és rebutjada amb el següent resultat
A favor
En contra

6 (CiU)
7 (ELL)

8è.- PRECS I PREGUNTES:

8.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.
No se’n produeixen.
8.2 Referents a altres qüestions.
El Sr. Ramírez pren la paraula i demana on són les ambulàncies de la Creu Roja i també si ja
ha entrar en funcionament l’àrea bàsica el dia 11 de desembre, tal com es va dir que seria.
El Sr. Ramis pren la paraula i diu que les ambulàncies estan en un local que té la Creu Roja, ja
que no són de l’Ajuntament, tot i que se’ls va posar a disposició un lloc a l’antiga caserna de
la Guàrdia Civil per si volien guardar-les allà.
Pel que fa l’àrea bàsica, a Cassà ja està obert i presta servei les 24 hores del dia. Llagostera de
moment segueix igual, però l’IAS compta que en un mes estarà normalitzat.
El Sr. Ramírez demana que a mesura que hi hagi novetats en aquest tema s’informi.
El Sr. Alcalde diu que varen anar a Llagostera Ràdio i varen informar.
El Sr. Soler pren la paraula i demana per les despeses produïdes en la campanya del Cicle de
Teatre.
La Sra. Vila informa que la despesa va ésser de 2.088.000,-ptes i que el dèficit
d’aproximadament 1.600.000,-ptes.
El Sr. Soler demana si és previst algun ingrés més, ja que s’havia parlat d’una subvenció del
Consell Comarcal.
La Sra. Vila respon que la subvenció encara no està resolta, que ja no es va preveure a la
partida d’ingressos. Diu que sempre s’havia fet teatre, però que es promocionaven obres de no
gaire qualitat, i que amb aquest cicle de teatre s’ha volgut oferir un bon teatre i veure si tenia
èxit, cosa que no ha estat així. Segueix dient que sap que la despesa és important, però que mai
s’ha recuperat el que s’ha gastat en les actuacions, tot i que aquest any el dèficit és superior.
El Sr. Soler pren la paraula i diu que està demostrat a Llagostera el poc èxit del teatre forani ja
que els resultats sempre que venen companyies de fora és escàs, que per tant seria millor
dedicar els esforços a crear una pedrera d’actors, fer una escola de teatre.
La Sra. Vila respon que l’escola de teatre a Llagostera ja està creada, per la qual cosa no cal
crear-la, i que l’Ajuntament a través de la Regidoria de cultura hi col·labora. Afegeix que
l’Ajuntament també ha col·laborat amb l’obra les Filles del Taper, tant econòmicament com
amb la compra de CDs.
El Sr. Devant pren la paraula i diu que aquest any no s’ha fet el Pessebre Vivent i pregunta si
des de l’Ajuntament s’ha fet alguna cosa per evitar-ho.
La Sra. Vila respon que aquest acte l’organitzava el Grup Excursionista Bell-Matí i que si
aquest any no s’ha fet és perquè sempre tenien el problema de trobar gent suficient i es varen
plantejar de reduir els quadres del pessebre, però han preferit deixar de fer-lo que anar
suprimint quadres. Explica que no hi va haver cap demanada a l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que en el Ple passat el Sr. Comas va fer una pregunta sobre
el consum d’aigua potable i que la resposta és que pel conveni signat amb el Consorci de la
Costa Brava, l’Ajuntament ha de consumir a l’any un mínim de 117.000 m3, i que si se’n
consumeix més és per necessitats del servei, ja que a l’empresa li resulta més econòmic treure
l’aigua dels pous.
El Sr. Comas diu que no es va interpretar bé la seva pregunta i que per això ha fet una esmena
a l’acta.

El Sr. Alcalde explica que per part de CiU es va donar una informació on es deia que
l’Ajuntament s’havia perdut una subvenció de 500.000,-ptes i que hauria de retornar aquesta
quantitat, vol aclarir que no s’ha perdut cap quantia i que tampoc s’ha de retornar cap
quantitat.
El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 29 de desembre se signarà el conveni per les jornades
gastronòmiques de l’any vinent.
La Sra. Pla pren la paraula i diu que vol fer referència a una carta publicada al Butlletí de
Llagostera i signada per la Sra. Mercè Salvador en relació al servei que prestava la Creu Roja
de trasllat de malalts. Respecte a aquesta carta ha de dir que no és cert que la Creu Roja ja no
presti aquest servei, sinó que l’està fent i únicament s’ha canviat l’horari i ara el fa de 8 a 9 del
matí i aquest persona el vol a les 11, per la qual cosa és pràcticament impossible que ni la Creu
Roja ni l’Ajuntament ni cap entitat pública pugi donar aquest servei. Vol acabar aquest tema
dient que l’Entesa governa tant pels que l’han votat com els que no.
Per altra banda s’ha de dir que l’Ajuntament no és el competent, sinó que ho és el Consell
Comarcal, al qual l’Ajuntament està pagant dos milions de pessetes anuals per Serveis Socials,
a més de pagar les despeses de llum, aigua, monitors i tallers.
El Sr. Alcalde afegeix que aquest és l’únic cas que la demanda queda sense atendre, però que
pensa que generalitzar com es fa en aquest tema i afirmar que no es fa res és faltar a la veritat.
Acaba dient que no vol pensar que es fa una utilització política d’aquest fet.
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts i dos minuts de dotze de la nit s’aixeca la
sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària,
que ho certifico.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

