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ACTA Nº 1/2001 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 31 DE GENER DEL 2001.-  
 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia trenta-u de gener de l’any dos mil u 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, Manel Ramírez Malagón, Encarna González Ferrando, Josep Ayach 
Costa, Ramon Soler Salvadó i Salvador Devant Ribera. Excusa la seva assistència el Sr. Josep 
Comas Boadas. Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.     
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 27-12-2000. 
 
S’aprova per unanimitat sense cap esmena.  
 
2n.- CONEIXEMENT DE 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. 
 
Es dóna compte dels Decrets  de l’Alcaldia núms. 941 a 949 del 2000 i 1 a 94 del 2001.  
 
El Sr. Alcalde destaca d’entre les resolucions dos expedients sancionadors en matèria 
d’animals domèstics i diu que es comencen a aplicar les ordenances molt especialment pel que 
fa els gossos perillosos. També destaca la resolució que aprova inicialment el projecte de les 
obres de la urbanització Mont Rei. Fa referència també al decret de modificació de 
delegacions als regidors i explica que després d’un any i i mig de govern s’ha detectat que 
diferents temes es poden polir i millorar i,  una vegada consultat amb l’equip de govern,   ha 
resolt introduir  modificacions i seguidament explica com han quedat repartides les atribucions 
entre els regidors i les regiddores. Destaca també el decret pel qual queda totalment legalitzada 
la instal·lació del local polivalent. 
 
2.2 Acords de Comissió de Govern.  
 
Comissió del dia  10-12-2000: 
Renovació dels contractes de serveis amb el Sr. Josep M. Garcia, per les tasques d’arquitecte 
tècnic i el Sr. Esteve Colomer, per tasques d’informàtica. 
Adquisició de plantes per al jardins del carrer Marina. 
Adquisició d’equipament infantil per als jardins del  parc de l’estació i del c/ Ricard 
Casademont. 
Contractació de la Sra. Mònica Serrano com a educadora de la Llar d’Infants. 
 
Comissió del dia 9-1-2001: 
Aprovació del projecte modificat de la xarxa de sanejament de la zona industrial al col·lector 
general. 
 
Comissió del dia 16-1-2001: 
Aprovació definitiva del text refós del projecte d’urbanització del Pla Parcial del sector de 
desenvolupament industrial II, promogut per   Domingo  Pascual  Carbó, S.A.    
Aprovació del barem de subvencions per a la rua de carnaval.   
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2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera hi té 
representació.   
 
El Sr. Barceló pren la paraula i dóna compte de la darrera  reunió tinguda amb el Consorci del 
Carrilet.   
El Sr. Alcalde diu que el proper dia 6 o 7 de febrer hi haurà una  reunió de la Mancomunitat de 
la Conca del Ridaura i del Consorci  de Residus i diu que al proper Ple se’n donarà compte. 
 
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA I PERSONAL:  
 
3.1 Aprovació del pressupost municipal i plantilla de personal per a l’any 2001. 
 
Es llegeix la següent proposta d’acord:  
 
“Elaborat el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2001, 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, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2001, 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 2001 

 
 
 

INGRESSOS 
 
Capítol    I. Impostos directes 236.300.000 
Capítol   II. Impostos indirectes   19.000.000 
Capítol  III. Taxes i altres impostos 354.797.574 
Capítol  IV. Transferències corrents 126.441.000 
Capítol   V. Ingressos patrimonials    460.000 
Capítol  VI. Alienació d’inversions reals    10.000.000 
Capítol VII. Transferències de capital 34.229.885 
Capítol VIII Actius financers 38.395.532                   
Capítol  IX. Passius financers  76.001.004 
 
 TOTAL INGRESSOS 895.624.995 
 
 
 
DESPESES 
 
Capítol    I. Despeses de personal 185.225.000 
Capítol   II. Despeses béns corrents i serveis 185.136.000 
Capítol  III. Despeses financeres 17.100.000 
Capítol  IV. Transferències corrents 54.035.000 
Capítol  VI. Inversions reals 405.965.100 
Capítol  VII. Transferències de capital 2.700.000 
Capítol VIII. Actius financers 0 
Capítol  IX. Passius financers 45.463.895 
 
 TOTAL DESPESES 895.624.995 
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PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS - PRESSUPOST 2001 
 

INGRESSOS 
 
Capítol    I. Impostos directes 0 
Capítol   II. Impostos indirectes   0 
Capítol  III. Taxes i altres impostos 11.726.200 
Capítol  IV. Transferències corrents 26.170.000 
Capítol   V. Ingressos patrimonials    15.000 
Capítol  VI. Alienació d’inversions reals    0 
Capítol VII. Transferències de capital 2.700.000 
Capítol VIII Actius financers 0                   
Capítol  IX. Passius financers  0 
 
 TOTAL INGRESSOS 40.611.200 
 
DESPESES 
 
Capítol    I. Despeses de personal 19.176.800 
Capítol   II. Despeses béns corrents i serveis 13.846.899 
Capítol  III. Despeses financeres 3.000 
Capítol  IV. Transferències corrents 4.884.501 
Capítol  VI. Inversions reals 2.700.000 
Capítol  VII. Transferències de capital 0 
Capítol VIII. Actius financers 0 
Capítol  IX. Passius financers 0 
 
 TOTAL DESPESES 40.611.200 

 
PATRONAT MUNICIPAL HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA –2001 

 
 INGRESSOS 
 
 Capítol  I Impostos directes 0 
 Capítol II Impostos indirecte 0 
 Capítol III Taxes i altres impostos 62.108.000 
 Capítol IV Transferències corrents 17.500.000 
 Capítol V Ingressos patrimonials 227.000 
 Capítol VI Alienació d’inversions reals 0 
 Capítol VII Transferències de capital 5.250.000 
 Capítol VIII Actius financers 4.064.158 
 Capítol IX Passius financers 0 
 
  TOTAL INGRESSOS 89.149.158 
 DESPESES 
 
 Capítol I Despeses de personal 62.945.000 
 Capítol II Despeses béns corrents i serv. 16.820.000 
 Capítol III Despeses financeres 70.000 
 Capítol IV Transferències corrents 0 
 Capítol VI Inversions reals 9.314.158 
 Capítol VII Transferències de capital 0 
 Capítol VIII Actius financers 0 
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 Capítol IX Passius financers 0 
 
  TOTAL DESPESES 89.149.158 
 
 
 PRESSUPOST CONSOLIDAT - EXERCICI 2001 
 
 
 AJUNTAMENT ESPORTS HOSPITAL CONSOLIDACIÓ TOTAL 
INGRESSOS 
 
Capítol  I    Impostos directes 236.300.000 0 0 0 236.300.000 
Capítol II    Impostos indirectes 19.000.000 0 0 0 19.000.000 
Capítol III   Taxes i altres impostos 354.797.574 11.726.200 62.108.000 0 428.631.774 
Capítol IV  Transferències corrents 126.441.000 26.170.000 17.500.000 (25.400.000) 144.711.000 
Capítol V    Ingressos patrimonials 460.000 15.000 227.000 0 702.000 
Capítol VI  Alienació inversions 10.000.000 0 0 0 10.000.000 
Capítol VII Transferències capital 34.229.885 2.700.000 5.250.000 (2.700.000) 39.479.885 
Capítol VIIIActius financers 38.395.532 0 4.064.158 0 42.459.690 
Capítol IX  Passius financers 76.001.004 0 0 0 76.001.004 
 
TOTAL  INGRESSOS 895.624.995 40.611.200 89.149.158 28.100.000 997.285.353 

 
 
DESPESES 
 
Capítol I    Despeses de personal 185.225.000 19.176.800 62.945.000 0 267.346.800 
Capítol II   Despeses béns corrents 185.136.000 13.846.899 16.820.000 0 215.802.899 
Capítol III  Despeses financeres 17.100.000 3.000 70.000 0 17.173.000 
Capítol IV  Transferències corrents 54.035.000 4.884.501 0 (25.400.000) 33.519.501 
Capítol VI  Inversions reals 405.965.100 2.700.000 9.314.158 0 417.979.258 
Capítol VII Transferències capital 2.700.000 0 0 (2.700.000) 0 
Capítol VIIIActius financers 0 0 0 0 0 
Capítol IX  Passius financers 45.463.895 0 0 0 45.463.895 
 
TOTAL DESPESES 895.624.995 40.611.200 89.149.158 28.100.000 997.285.353 

 
 
AJUNTAMENT - PLANTILLA 2001 
 

 
A.- PERSONAL FUNCIONARI 
 
Denominació            Nombre  Vacants  Grup   Observ.  
 
I. AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL 

 
1.1. Secretari   1 1 A vac. 
1.2.  
1.3. Interventor   1 1 A           vac.  

 
             II. ESCALA D’ADMINISTRACIO GENERAL 
 

2.1. Subescala tècnica  1 1 B vac. 
2.2.  Subescala administrativa  5 0 C 

 
III. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

 
3.1. Subescala tècnica  0 0 
3.2. Subescala de serveis especials: 

 
3.2.1. classe: POLICIA LOCAL 

         Caporal   2 0 D 
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         Agent   8  D  
   

3.2.2. classe: Places de Comeses Especials  0 0 
3.2.3. classe: PERSONAL D’OFICIS  2 0 E 

 
    

B. –PERSONAL LABORAL 
 
Denominació       Dedicació    
  Total    /    Parcial  
I.  D’ACTIVITAT CONTINUADA 

 
 

 Cap de Secció 1   
 Auxiliars administratius   3 
 Agutzil 1   
 Subaltern (reserva minusvàlid)  1  
 Administratiu (vacant) 1 
 Auxiliar administratiu (reserva minusvàlid) 1   
 Capatàs 1    
 Oficial 2ª de la brigada d’obres 2   
 Peó de la brigada d’obres 2   
 Jardiner  1    
 Arquitecte Tècnic (vacant)         1   
 Conserge CEIP 1   
 Arxivera 1 
 Auxiliar de Biblioteca 1 
 Professor artesania  1 
 Subaltern ( 20 hores/setmana)  1 
 Directora Llar d’infants 1   
 Professora Llar d’infants 1    
 Educadores infantils 3     
  
 D’ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA 
 
   Arquitecte  1 
  
 
  
  

PATRONAT MUNICIPAL ESPORTS – PLANTILLA 2001 
 
                                                                                  dedicació 
                                                                          total                parcial vacant 
D’activitat continuada                          
Administratiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Monitor esportiu . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 
Conserge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1        1 
Netejadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
 
 
D’activitat temporal o durada determinada 
Monitor aeròbic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  ( 9 mesos) 
Monitor multimèdia . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  ( 9 mesos) 
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PATRONAT MUNICIPAL RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA – PLANTILLA 2001 
 
dedicació 

                                                                              total                parcial vacant   
.D’activitat continuada                          
Cuineres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 3                    
Ajudant de cuina . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          1  
Dinamitzador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 
Auxiliars de geriatria  . . . . . . . . . . . . . .                11 1 1   
Bogadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .                 1 
Zeladora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           1 
Directora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .                  1            
Fisioterapeuta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            1  
Ordenança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           1 
Netejadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 2    

  
 
.D’activitat temporal o durada determinada 
 
Cuinera 3 mesos (substitució vacances)           1 
Aux. geriatria 5 mesos (substit. vacances)           2 
Bogadera  1 mes (substitució vacances)                  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 
necessitat de nou acord. 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que per tal d’ordenar el debat  i tal com es va fer l’any 
passat se seguirà la següent pauta: 
1.- Intervenció dels membres de l’equip de govern per exposar el pressupost. 
2.- Intervenció dels membres del Grup de CiU 
3.- Torn de rèpliques dels membres de l’equip de govern. 
4.- Contrarèpliques dels membres del Grup de CiU. 
5.-Votació 
 
Seguidament el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Jaume Moll. 
 
El Sr. Moll pren la paraula i exposa el  contingut general del pressupost desglossant les 
quanties que configuren el pressupost del propi Ajuntament i els dels organismes autònoms. 
Segueix dient que aquest pressupost de quasi mil milions de pessetes és un repte que s’han 
plantejat i  que és una quantitat prou important que demana molta il·lusió i que requerirà un  
esforç . 
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A continuació exposa el pressupost del propi Ajuntament  fent una relació detallada de les 
partides d’ingressos i despeses. 
Seguidament fa esment a les inversions previstes al pressupost i a la seva forma de 
finançament. Explica que la càrrega financera prevista per aquest any és del 12,914, la qual 
cosa diu és perfectament assumible i que s’està en la línia d’anteriors anys. 
 
Seguidament pren la paraula  la Sra. Montserrat Vila, exposa detingudament el contingut de 
les partides pel que fa a la seva àrea i diu que algunes partides s’han desglossat en relació a 
l’any passat, i es posa a disposició del regidors per respondre les preguntes que creguin 
convenients. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Ramis i exposa el contingut de les partides pel que fa a la 
seva regidoria. Destaca la inversió de 42.000.000 que és previst fer per l’ampliació del 
Cementiri municipal i els dos milions per renovació dels  teulats dels nínxols existents. Diu 
que,  pel que fa a la promoció turística, a més de les campanyes gastronòmiques està previst 
editar fulletons per promocionar el municipi. 
 
Seguidament el Sr. Barceló pren la paraula i explica el contingut del pressupost en la part que 
afecta la seva regidoria. Fa especial referència a les inversions,  que a l’escola Lacustària  
consistiran en la cuina i construcció d’una pista esportiva, per a la qual es compta amb una 
aportació d’un milió de pessetes de l’AMPA. Pel que fa a les inversions a la Llar d’Infants El 
Niu,  diu que  serà el Consell del Centre qui prioritzarà  les inversions. Diu que està previst fer 
una caseta annexa al polisportiu  per tenir-hi el generador. Fa referència al pressupost del 
Patronat Municipal d’Esports,  que importa en total 40 milions, dels quals 25.400.000,-ptes. 
Per a despeses ordinàries i 2.700.000 per a inversions procedeixen de la transferència dels 
pressupost municipal. Acaba dient que s’ha encarregat el projecte per fer uns nous vestidors al 
camp de futbol i que s’ha demanat una subvenció per a aquesta obra. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Noguera  i explica les partides del pressupost pel que fa a 
la seva regidoria. Diu que en el capítol d’inversions està  previst acabar el sanejament de la 
zona industrial per evitar que s’aboqui a la riera. Pel que fa a la neteja viària i la recollida 
selectiva, diu que s’ha de veure si se seguirà amb el mateix sistema a través del Consell 
comarcal o es canviarà. Que es preveu seguir fent actuacions en matèria de medi ambient com 
són la neteja d’abocadors  incontrolats. Afegeix que està  previst posar bústies als veïnats per 
recollir el correu; que en matèria de prevenció d’incendis es faran actuacions  d’acord amb les 
prioritats assenyalades pels  bombers de la Generalitat i coordinades amb els caçadors i altres 
entitats, amb l’objectiu d’anar executant el Pla d’incendis. Finalment acaba dient que en el 
tema del sanejament cal fer una planificació i fer una programa d’actuacions per fixar les 
actuacions que es faran cada any i anar cobrint les mancances que hi ha. 
 
La Sra. Pla pren la paraula  i diu que les partides del pressupost ordinari no experimenten  
grans modificacions, no obstant això vol destacar l’increment de la partida del fons de 
solidaritat i de serveis socials. Pel que fa a les inversions,  destaca l’arranjament de l’antiga 
caserna de la Guàrdia Civil per a seu de la Policia Local i l’adequació de la zona verda de les 
cases barates. Diu que aquest any ha baixat la partida destinada a la pavimentació de carrers en 
relació a l’any passat, per tant, es podran fer menys actuacions. Seguidament fa referència al 
pressupost del Patronat Residència Josep Baulida, el qual importa 89.149.158—PTA.  Diu que 
s’ha incrementat la partida prevista per a  millores, ja que s’ha detectat un problema de 
termites i que el tractament és costós. També diu que hi ha prevista una inversió per adequar 
l’estança del  centre de dia. Diu que també s’incrementa la plantilla amb una  persona per al 
servei de nit, ja que les germanes cada dia poden prestar  menys serveis i és del tot necessari 
per cobrir el servei. 
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Seguidament el Sr. Alcalde pren la paraula i fa un resum de les partides  que afecten  la 
regidoria del Sr. Moll i que ell mateix ha comentat en la seva intervenció inicial.  
 
El Sr. Moll afegeix que a la plantilla de personal només hi ha un increment de plantilla  en  la 
dedicació del subaltern de l’àrea de Cultura,  que passa de tenir una dedicació de 14 hores 
setmanals a 20. 
 
El Sr. Alcalde pren de nou la paraula i diu que  el pressupost no contempla les despeses del 
dispensari, ja que a partir del gener ha passat a dependre de l’IAS, que també ha absorbit la 
plaça d’auxiliar administratiu a temps complet que hi havia a la plantilla. A continuació fa un 
resum de les partides que afecten directament la seva àrea i ressalta que hi ha una partida 
important per a la redacció de projectes, i justifica aquest fet dient que cal tenir projectes 
redactats per seguir podent fent inversions el proper any. També remarca la partida destinada a 
la redacció del PALS, diu que  aquest projecte permetrà tenir informació de tots els àmbits del 
municipi i poder treballar de manera molt  més planificada i molt especialment pel que fa al 
sòl no urbanitzable. Diu que es farà de manera molt participativa mitjançant reunions perquè la 
gent  pugui donar la seva opinió. Quant a les obres d’urbanització contemplades en el 
pressupost,  diu que  també es faran reunions amb els veïns. La partida d’adquisició de finques 
diu que va destinada a actuacions que impliquen expropiar o adquirir terrenys. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que en primer lloc volen expressar el seu 
reconeixement a l'equip de govern per l'esforç que s’ha fet en elaborar i presentar uns 
pressupostos tal com Déu mana i com estableix la llei. Diu que el seu grup l’any passat va 
denunciar que a l’expedient de pressupostos li faltaven informes i se’ls va dir que no i que,  no 
obstant això, aquest any es presenten tal com ells varen dir que s’havia de fer i demana que es 
reconegui el seu mèrit en l’elaboració del pressupostos, encara que només sigui a nivell 
formal. Seguidament diu que vol denunciar el retard amb què se’ls ha fet arribar aquest any  
l’esborrany de pressupost,  ja que l’any passat se’ls va facilitar una còpia amb deu dies 
d’antelació i se’ls  va proporcionar tota la documentació que varen demanar, mentre que 
aquest any no ha estat així, ja que la majoria de companys han rebut la documentació fa 
escassament 48 hores , a més no se’ls ha proporcionat la documentació a què tenien dret o bé 
se’ls ha dit que se’ls donaria a partir de demà. Continua dient que el pressupost d’aquest any 
ha experimentat un increment important en relació al de l’any passat, com a conseqüència de 
la inclusió de les obres d’urbanització de Mont Rei  i el Puig del General, actuacions amb les 
quals el seu grup està completament d’acord  ja que són temes necessaris i fa molts anys que 
s’arrosseguen. Diu que troben excessivament cara la urbanització del Puig del General i que 
pensen que l’Ajuntament hauria de contribuir-hi d’alguna forma, especialment si es té en 
compte el fet que en el sector hi ha una infrastructura municipal important. A continuació 
pregunta per què hi ha diferències entre les partides d’ingressos i despeses per quotes 
urbanístiques.  Seguidament fa referència  al capítol de personal, i diu que s’ha incrementat un 
6%, cosa que no s’acaba d’entendre, ja que segons s’ha dit les retribucions només s’han 
incrementat un 4%  i espera que s’expliqui si aquest increment del 6% ha estat uniforme per a 
tot el personal. Pel que fa al capítol de transferències corrents diu que han observat un fort 
increment, el 23,6%,  com a conseqüència bàsicament de la contractació del servei de neteja 
viària amb el Consell Comarcal i que esperen que aquest fet alliberi parcialment  la brigada 
d’aquesta tasca i que es pugui dedicar a altres aspectes més específics de la seva feina.  
Quant als pressupost d’ingressos,  s’incrementa discretament en un 3,1 i  el que sí que  
experimenta un fort increment és el capítol VIII, com a conseqüència de la subvenció del 
PUOSC.  
Tot seguit diu literalment: “que el pressupost tècnicament està molt bé i que com a declaració 
d’intencions és molt atractiu, però el cert és que el poble no pita, Sr. Alcalde, no pita a cap 
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nivell. La sensació àmpliament estesa en tots els sectors de la població és  que estem parats 
des de fa dos anys. I el que és més greu és que és veritat, i amb aquest pressupost a la mà no 
sembla que la situació hagi de canviar els propers mesos. 
Aquests pressupostos que semblaven que havien de ser revolucionaris, que havien de 
començar a incorporar bona part de l’essència i les iniciatives que vostès tant van predicar 
durant la campanya electoral són un engany per als seus electors i per al poble en general. És 
cert que l’actual equip de govern de Llagostera, els fets així ho reflecteixen, no té personalitat 
ni iniciatives pròpies, sembla que s’improvisi contínuament i que es vagi a remolc del dia a dia 
i de les petites coses i d’iniciatives alienes, ja siguin d’altres municipis, del Consell Comarcal 
o de la pròpia Generalitat de Catalunya. La seva acció de govern els darrers dos anys ha estat 
caracteritzada per una manca preocupant de capacitat de gestió i el que és pitjor, per una 
manca absoluta de capacitat de planificació, i no és que ho digui jo o ho diguin els meus 
companys de coalició,  Sr. Alcalde, és el sentiment de bona part dels llagosterencs, 
independentment dels seus plantejaments polítics, però especialment de tots aquells que els 
van votar, que han vist defraudades les esperances que havien dipositat en vostès i en el seu 
projecte polític que en boca de l’Alcalde “ era un projecte de futur, basat en una planificació 
escrupulosa dels objectius per aconseguir uns resultats molt millors”. De l’anàlisi d’aquest 
pressupost no se’n deriva cap projecte de futur ni cap planificació seriosa que ens porti cap a 
un model de poble modern capaç d’afrontar els reptes que se’ns plantejaran  els propers anys.” 
Seguidament fa referència a les partides del pressupost destinades  a l’àrea d’indústria, de 
comerç, de turisme, pagesia i diu que o bé no hi ha partida o la consignació és ridícula.  També 
fa referència a les partides d’inversions i diu que bona part de les grans inversions vénen de 
subvencions de la Generalitat, del Consell Comarcal, de la Diputació o bé les paguen els 
propis veïns.  Quant a la Residència  Josep Baulida,  diu que no hi ha una política clara 
d’inversions a llarg termini i que l’Ajuntament no hi aporta ni una pesseta, ja que l’adequació 
prevista  es farà amb una subvenció de la Generalitat i que la resta d’inversions s’estan fent 
amb el diners que hi havia a caixa quan varen assolir el govern i es pregunta què es farà quan 
s’acabin. Demana a la Sra. Pla què opina del fet que l’Ajuntament no aporti ni una pesseta al 
Patronat de la Residència i que s’hagin d’augmentar les quotes i diu que vol recordar que 
aquest any la quota dels residents és de 145.000,-ptes i pregunta si al poble hi ha gaires 
pensionistes que cobrin aquesta quantitat. Diu que afortunadament la Generalitat subvenciona 
els que no hi poden arribar. Pregunta a la Sra. Pla si considera que es practica una política 
progressista i de suport als sectors socials menys afavorits  i finalment diu si la Sra. Pla 
considera que l’hospital és un servei social o un negoci. Finalment pregunta per què,  si les 
quotes s’han incrementat un 4%,  en el pressupost es preveu recaptar un 7% més del que es va 
recaptar l’any passat. 
Pel que fa a Ensenyament, diu que no hi ha una política de suport a aquells que més ho 
necessiten. Que la partida s’ha reduït un 16,5 en relació al gastat l’any passat i pregunta si és 
cert que es volen treure els serveis de logopèdia a l’escola. 
Pel que fa al tema de sanitat,  diu que fins ara hi havia un conveni entre l’Ajuntament i el SCS 
i  que pels serveis que prestava l’Ajuntament rebia una subvenció que era sempre insuficient, 
la qual cosa representava per a l’Ajuntament una càrrega de 12 milions de pessetes. Ara amb 
la reforma sanitària aquestes despeses passen a ésser assumides per l’empresa proveïdora i per 
tant pregunta on  han anat a parar els 12 milions que s’hi dedicaven i si no es podien haver 
dedicat al tema ambulància o al tema assistència social domiciliària, tal com ells han reclamat 
diverses vegades. 
Seguidament diu que l’any passat ja van demanar que es fes el projecte d’arranjament definitiu 
del passeig Pompeu Fabra, ja que només s’hi fan pedaços  que costen molts diners i no resolen 
el problema i veuen que aquest any tampoc s’hi dedica una pesseta, la qual cosa veuen com un 
error, ja que el seu arranjament podria potenciar el comerç del poble. 
Diu que consideren la partida de plànols i projectes molt elevada i es pregunten per què es va 
contractar un arquitecte. 
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Seguidament fa referència al tema de supressió de barreres arquitectòniques  i diu que 
l’Ajuntament continua sense tenir accés per a  minusvàlids i que de  la partida que l’any passat 
es va consignar per aquest concepte no es va gastar res i,  atès que aquest any s’hi torna a 
posar,  caldria explicar amb quina intenció i es pregunta què se n’ha fet d’aquell ambiciós pla 
d’accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques. 
A continuació fa referència a la partida de reparació de l’enllumenat públic i diu que esperen 
que s’inclogui,  no només el manteniment, sinó també la revisió i substitució de totes aquelles 
línies i instal·lacions que es trobin en mal estat, com és ara la carretera de Girona a Sant Feliu 
com ja han denunciat. Pensen que està bé que es faci un projecte que analitzi l’estat actual de 
les instal·lacions, però que si no s’hi dediquen diners per a la reparació, aquest estudi serà 
paper mullat. 
Acaba dient  que amb aquest pressupostos a les mans l’equip de govern expliqui quin és el 
model de poble que propugnen.   
 
Seguidament el Sr. Soler pren la paraula i diu que al seu entendre la biblioteca no és el lloc 
més adequat per situar el PIJ i que tenen dubtes que es rebi la subvenció que està prevista, ja 
que el Departament de Joventut de la Generalitat no troba adient  llocs com aquest, per la qual 
cosa dubta que s’obtingui la subvenció. 
 
El Sr. Ayach pren la paraula i demana per què en  la liquidació del 2000 no hi figura la totalitat 
dels ingressos pel concepte d’obertura. També pregunta si quan s’arrangen els camins de 
pagès i al mateix temps s’eixamplen es demana el permís dels propietaris. Per altra banda diu 
que tampoc estan d’acord en la intenció que hi ha d’instal·lar bústies a pagès, ja que es perdrà 
un servei que fins ara és té,  que és el repartiment a domicili i per tant serà un detriment del 
servei. Fa referència al fet  que el Sr. Barceló va dir en una Comissió Informativa que per 
elaborar el pressupost de la Llar d’Infant el Niu , es convocaria prèviament el Consell Escolar,  
cosa que no s’ha fet. 
També pregunta si tal com ha dit el Sr. Noguera a l’hora d’anar preparant els camins per 
asfaltar-los es pensa pagar les expropiacions d’eixamplaments als propietaris o en pensa fer 
sense demanar res.   
 
Seguidament pren la paraula la Sra. Encarna González i demana que al pressupost s’inclogui 
una partida per arranjament dels lavabos del teatre, ja que es troben en unes pèssimes 
condicions. 
 
El Sr. Devant pren la paraula i diu que s’ha observat que entre les partida de la Festa Major de 
despeses i d’ingressos es contempla un dèficit de 7.400.000--PTA, la qual cosa posa de 
manifest que ja es dóna per suposat que hi haurà aquest dèficit, el qual troben molt elevat. 
També pregunta per què en el pressupost hi figura una transferència per inversions al Patronat 
d’Esports de 2.700.000,-ptes., quan se sap que un milió es rebrà de subvenció de la Diputació, 
i si no hagués estat més correcte que figurés només 1.700.000 i la resta com a subvenció de la 
Diputació.    
 
El Sr. Alcalde respon a les intervencions dels membres del grup de CiU que si amb el 
pressupost que es presenta avui a aprovació, que en el seu consolidat arriba quasi als  mil 
milions,  es considera que el poble està aturat, demanaria  al Grup de CiU que expliqués què 
farien  ells, ja que fins ara no ha sentit que exposessin ni una alternativa, només s’han limitat a 
fer crítiques  però sense cap proposta.  
 
La Sra. Vila pren de nou la paraula i diu que potser el Sr. Soler considera que en el tema del 
PIJ  es fa poc, però és evident que es fa més que el que s’havia fet fins ara. Afegeix que està 
demostrat que els PIJ, tal com els planteja la Generalitat no funcionen i en tot cas només 
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funcionen en els llocs on hi ha força més  població que a Llagostera. Fer funcionar a 
Llagostera el PIJ amb els plantejaments de la Generalitat és inviable, ja que resultaria molt car  
i per això s’ha ubicat  a la biblioteca per aprofitar els recursos  que ja es tenen. Seguidament 
explica com està  previst que funcioni el PIJ. 
Pel que fa a la petició de la Sra. González d’arranjar els lavabos del teatre, diu que amb el anys 
que fa que l’Ajuntament disposa d’aquest espai no s’hi ha fet res i per tant les mancances són 
moltes i per a aquest any es planteja la inversió d’equipament. També remarca que  a l’any 
2000 es va preveure la despesa de la calefacció que actualment s’està portant a terme i que ha 
costat molts diners. 
Pel que fa a la intervenció del Sr. Devant respecte a la Festa Major,  ha de dir que el que figura 
en el pressupost és una previsió i que el que hi ha programat en aquest moment per la Festa és 
inferior al  consignat en el pressupost i pel que fa als ingressos,  és possible que siguin 
superiors. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde pren la paraula i diu que és evident que el teatre té mancances però 
que no es pot fer tot  i  que primer cal fer el projecte dels lavabos i després veure les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
Pel que fa a la intervenció referent als temes de foment de la indústria,  ha de dir que la partida 
que hi havia l’any 2000 de 5.000.000,-ptes per aquest concepte no es varen gastar  ja que 
pràcticament  no va haver-hi peticions i les poques  que es van fer es van haver de denegar, 
perquè  no complien  els requisits establerts en l’actual ordenança de foment, que segons el seu 
parer està mal redactada i necessita una urgent revisió. Diu que no és cert que no es faci res ja 
que es potencien les activitats, s’han tingut reunions amb el Departament d’Urbanisme per 
crear una nova zona industrial, però que com ja saben els regidors les coses no es fan d’avui 
per demà, sinó que per veure els fruits primer cal planificar i tirar endavant les actuacions. Pel 
que fa al que s’ha dit de la promoció turística,  ha de dir que hi ha consignada una partida de 
dos milions  i que fins ara no s’havia fet res, mentre que els pobles veïns ja fa temps que hi 
treballen. Quant al tema de les subvencions  per fomentar les activitats agrícoles, al seu 
entendre els cinc milions de pessetes que figuren al pressupost  és una quantitat prou important 
i no  només es subvencionen les activitats legalitzades sinó que també es farà amb les noves.    
Quant al tema del dispensari, és cert que no figura cap partida al pressupost, però és molt 
possible que d’aquí a poc s’hagi de fer una modificació de crèdit per les obres d’ampliació. Pel 
que fa a la pregunta que ha fet el Sr. Ayach en relació a les liquidacions per activitats 
econòmiques,  s’ha de tenir en compte que el que figura al pressupost del 2001 no és la 
liquidació del 2000, sinó un avenç.  
 
Seguidament el Sr. Barceló pren  la paraula i,  pel que afecta  la seva regidoria,  respon  que 
les prioritats són les que ha esmentat i si es creu que la partida no és suficient, s’hauria de dir 
d’on traurien  els diners per poder-ne  destinar més en aquest concepte. Pel que fa al servei de 
logopèdia,  no s’ha perdut perquè s’atén els nens d’una altra forma des del Departament 
d’Ensenyament i així ho va manifestar el delegat d’Ensenyament en una reunió que es va tenir 
i juntament amb l’AMPA de l’escola es va acordar que es faria així. 
Pel que fa al tema que ha tret el Sr. Ayach de tenir una reunió amb el Consell Escolar de la 
Llar d’Infants el Niu, és cert que es va dir, però no ha estat possible, tal com ja va explicar a 
l’última Comissió Informativa.  Pel que fa a la pregunta del Sr. Devant en relació a la 
subvenció de la Diputació per temes d’esport, només pot demanar-la i obtenir-la l’Ajuntament 
i és per això que es contempla d’aquesta manera en els respectius pressupostos. 
 
Seguidament la Sra. Pla pren la paraula i diu que,  pel que fa a la neteja de carrers,  és cert que 
representa una millora, però que es netegen molts carrers que fins ara no es feien i que per tant 
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el personal de la brigada ha de continuar fent aquestes tasques. Pel que fa a la reparació de 
l’enllumenat,   s’ha encarregat un informe-projecte on es marquin les prioritats.  
Pel que fa a la Residència Josep Baulida, ha de dir, com ja ha dit moltes vegades, que la 
competència en matèria de serveis socials i per tant, els recursos per destinar-hi és de la 
Generalitat, i que tot el que es gasta l’Ajuntament és de més i va en detriment de destinar 
aquests recursos a altres temes de la seva competència. Seguidament explica el sistema de 
finançament de la Residència  i diu que abans la Generalitat donava una subvenció conjunta, 
mentre que ara dóna les ajudes de forma individual a aquells  residents o els seus familiars que 
demostren que no es poden fer càrrec de la quotes. Diu que el preu de l’estada s’ha 
incrementat l’IPC  i acaba dient que en aquest moment es té un remanent que permet no haver 
de demanar ajuda a l’Ajuntament i que en tot cas si es produís dèficit o no s’aconseguís 
quadrar el pressupost,  és de suposar que l’Ajuntament hi destinaria recursos. Quant als majors 
ingressos previstos,  diu que és conseqüència que els nous residents paguen a través d’un  o 
altre  sistema de finançament la quota íntegra i que per altra banda es van fent gestions perquè 
cada dia siguin més els residents que rebin la subvenció de la Generalitat.   
 
El Sr. Postigo pren la paraula  i diu que es critica el pressupost de la Residència i que no hi ha 
política d’inversió, però no té coneixement que al moment que es va aprovar el pressupost per 
l’òrgan competent del patronat, on hi ha membres de CiU, s’aportés res i només es va donar 
com a argument per votar-hi en contra que el partit així ho havia decidit. Pel que fa a 
l’afirmació de que l’hospital és un negoci, pensa que no cal respondre a la pregunta ja que la 
resposta és òbvia. 
Seguidament el Sr. Postigo diu que sobre la pregunta dels diners que abans es destinaven al 
dispensari, creu que ja comença a ésser hora  que assumeixi les competències qui les té, en 
aquest cas el Servei Català de la Salut.  
 
El Sr. Moll pren la paraula i diu que és trist que l’Ajuntament hagi hagut d’assumir la despesa 
del manteniment del dispensari quan corresponia fer-ho a la Generalitat  i que ja comença a 
ésser hora que reconeguin que en tot cas és la Generalitat qui ha fallat i comencin a dirigir les 
seves crítiques en aquest sentit. 
Pel que fa a l’increment del 6% del capítol de personal, està motivat perquè  la plaça 
d’arquitecte l’any passat va ésser només per mig any, així com una nova plaça d’agent de la 
Policia Local i també s’ha incrementat el sou de cinc treballadors que tenien unes retribucions 
inferiors respecte als seus companys dins la mateixa categoria. 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que,  pel que fa a les preguntes sobre els  temes de la seva 
directa responsabilitat,  ha de dir que  s’alegra que el grup de CiU hagi manifestat el seu acord 
a tirar endavant les urbanitzacions.  Respecte al tema ha dir que els pressuposts que hi havia 
eren molt antics,  per la qual cosa s’han hagut d’actualitzar. Pel que fa al pla d’accessibilitat,  
ja varen dir en el seu moment que no és assumible, no obstant això no vol pas dir que no es 
facin actuacions en aquest tema. Quant a la partida de projectes, és cert que és molt alta, però 
és vol treballar i s’han de preparar les actuacions i l’arquitecta municipal no pot fer-ho tot, i 
per tant, és necessari encarregar determinats projectes  si es volen fer actuacions amb una certa 
rapidesa. Pel que fa al Passeig Pompeu Fabra,  al seu entendre hi ha altres prioritats i per ara 
només s’hi fan petites actuacions. Pel que fa al tema de les bústies als veïnats que el Sr. Ayach 
ha manifestat que no hi està conforme,  ha de dir que va anar a una reunió al Consell Comarcal 
per parlar del tema i allà es va dir  que enlloc més es fa aquest servei i Correus ja ha manifestat 
que no el pot seguir mantenint i,  per tant, si no es posen les bústies pot ésser que la gent de 
pagès hagi de venir a recollir les cartes al poble. Pel que fa als temes de les cartelleres 
d’informació,  que s’ha dit que és de cares a la galeria, està convençut que no és així i menys 
quan el  propi Grup de CiU demana com les  pot utilitzar.    
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 Pel que fa al tema de les subvencions,  ha de dir que s’han de demanar i es demanen totes les 
que surten a convocatòria, però que hi ha actuacions com és ara la urbanització del Puig del 
General que no poden tenir subvencions, i per tant s’ha d’acabar d’estudiar com es pot 
finançar, tot i que per llei correspon que siguin els propietaris els que es facin càrrec de la 
totalitat dels costos. Afegeix que s’alegra que trobin el format del pressupost més correcte i 
pensen anar millorant. Pel que fa a la queixa del Sr. Ramírez que no han tingut la informació 
que havien demanat per poder estudiar el pressupost a temps,  no  té constància que hagi estat 
així. Acaba dient que vol recordar al Grup de CiU que com a grup municipal poden presentar 
un pressupost alternatiu, ja que per elaborar-lo tenen tot l’any i que per altra banda vol 
remarcar que el Ple d’aprovació del pressupost s’ha avançat més d’un mes en relació a altres 
anys, la qual cosa demostra una major eficàcia. 
 
El Sr. Ramírez pren la paraula i diu que es torna a repetir el mateix que l’any passat, i se’ls diu  
que no tenen alternativa  i ell creu que no és així, ja que amb la seva intervenció  se sap quin 
seria el seu programa. Afegeix que el que és evident és que en foment de la indústria no s’hi 
va invertir ni l’any passat ni aquest  i que el normal és que  si es veu que una ordenança no és 
efectiva,  que es canviï. Pensen que,  malgrat que el Sr. Alcalde parla de moltes gestions,  no 
es veuen els resultats. Pel que fa al foment de l’agricultura i la  ramaderia,  també és una 
ficció, ja que l’únic que es fa és subvencionar la taxa per legalització de les granges que 
actualment ja estan funcionant. Pel que fa al que ha dit el Sr. Barceló que el servei de 
logopèdia a l’escola no és necessari, ells no comparteixen aquest criteri. Quant a les  quotes de 
l’hospital,  el que han demanat és que l’Ajuntament hi faci aportacions perquè els residents no 
hagin de pagar 145.000,--ptes mensuals. Pel que fa als dotze milions d’estalvi  en el tema del 
dispensari,  es podien haver invertir en alguns dels temes que ha exposat. 
 
El Sr. Soler reitera que al seu entendre en el tema del PIJ, no s’ ha fet res  i  que tampoc s’ha 
tingut en compte  el Pla Nacional de Joventut que preveu un canvi substancial en el seu 
funcionament. Diu que pel que fa al foment de les activitats ramaderes,  només és un pegat per 
subvencionar part d’una  taxa que es cobrarà i que a més,  com ha dit moltes vegades,  en 
aquests serveis es cobra per sobre del seu cost. 
No està d’acord en la liquidació del pressupost de l’any 2000 que s’adjunta, ja que al seu 
entendre hauria de comprendre el liquidat fins al 31 de desembre en el cas de la taxa 
d’activitats.    
Intervé el Sr. Moll i diu que si troben alguna ordenança o qualsevol cosa que hagi fet l’Equip 
de Govern que no s’adeqüi a la llei, que no dubtin a denunciar-ho fins i tot si s’ha de recórrer 
als tribunals.  
El Sr. Soler respon que la intenció del seu grup no és paralitzar l’Ajuntament, però que atesa la 
suggerència del Sr. Moll, si es donava el cas i seguien el seu consell, ell en tindria tots els 
mèrits.    
 
Intervé el Sr. Devant i manifesta que  referent a la sala del teatre del Casino Llagosterenc i que 
mai s’hi  havia fet res (com havia dit la Sra. Montserrat Vila) no és veritat que mai s’hi hagi fet 
res, i es poden sentir molt ofesos aquells regidors que han estat, anys enrera, al front d’aquesta 
regidoria, alguns d’ells son avui aquí, i no tots eren regidors de CiU, cada un d’ells va fer el 
que s’havia de fer, i si això no s’hagués fet en el seu moment ara no podríem celebrar aquest 
Ple aquí. 
Continua dient que en referència a l’actuació de la Sra. Montserrat Vila,  en el que respecta al 
pressupost per a la Festa Major del 2001,  el que m’ha portat a fer aquesta observació, en 
referència al possible dèficit, és que la previsió pressupostària de la Festa Major per aquest any 
és molt semblant a la de l’any passat i el que ens fa por és que el resultat econòmic també sigui 
el mateix.     
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El que s’ha dit que les Festes d’Estiu havien anat molt bé, i sense entrar a valorar-ho ja que no 
he tingut encara ocasió, dir que fer-ho be és l’obligació de l’equip de govern i de la regidoria 
corresponent en cada cas, el que s’ha d’evitar i corregir és el que es fa malament o bé surt 
malament”. 
 
Seguidament es passa a la votació i s’aprova el dictamen amb el següent resultat:  
A favor    7   (ELL) 
En contra  5 (CiU) 
 
3.2 Aprovació de retribucions, indemnitzacions i assistència a percebre pels membres del 
Consistori.  
 
Es llegeix la següent proposta:  
 
“Vist el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, 
modificat per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social, 
Vista la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques, 
La Comissió Informativa d’urbanisme, hisenda, personal, ensenyament i esports proposa al Ple 
l’adopció del següent acord:  
Primer.- Modificar els acords presos pel Ple de l’Ajuntament en sessió del 29 de setembre de 
1999 i del 8 de març de 2000 relatius a les indemnitzacions a percebre pels membres de la 
Corporació i de l’Alcalde respectivament, en el següent sentit: 
1.-Fixar la dedicació parcial de l’Alcalde a l’Ajuntament en 30 hores setmanals i una 
retribució mensual bruta de 198.900.-PTA per catorze mensualitats. 
2.- Aprovar les següents indemnitzacions brutes màximes, amb caràcter mensual, en concepte 
d’atenció al càrrec: 
  

CÀRREC INDEMNITZACIÓ 
Tinent d’Alcalde 92.000 

Regidor equip de govern 84.000 
Regidor portaveu grup municipal 27.000 

Regidor 22.000 
 
3.- Condicionar el cobrament de les indemnitzacions especificades al punt primer a 
l’assistència mínima anual de les següents sessions: 
 
CÀRREC  SESSIONS MÍNIMES 

Tinent d’Alcalde 10 Plens, 10 Comissions Informatives i 40 Comissions de Govern
Regidor equip de govern 10 Plens i 10 Comissions Informatives 
Regidor portaveu grup 

municipal 
10 Plens i 10 Comissions Informatives 

Regidor 10 Plens i 10 Comissions Informatives 
 
4.- Descomptar les quantitats que s’especifiquen a continuació als membres de la Corporació 
que no assisteixin al mínim de sessions: 
 
 

CÀRREC PER PLE PER COMISSIÓ 
INFORMATIVA 

PER COMISSIÓ 
DE GOVERN 
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Tinent d’Alcalde 50.400 50.400 2.400 
Regidor equip de govern 50.400 50.400 ----- 

Regidor portaveu grup municipal 19.200 13.200 ----- 
Regidor 13.200 13.200 ----- 

 
5.- 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. 
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i exposar-lo al Tauler 
d’anuncis de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei 14/2000, de 29 de desembre.” 
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde exposa que es tracta d’adaptar l’acord de retribucions de 
l’Alcalde a la normativa que s’ha modificat i pel que fa a les indemnitzacions dels regidors es 
redueix el nombre de sessions d’assistència mínima  preceptiva, a partir de  les quals 
s’augmenten les penalitzacions.  
 
El Sr. Ramírez diu que ja es varen definir l’any passat respecte al sistema de retribució de 
l’Alcalde  i que el fets han demostrat que no s’ha millorat la gestió, ni s’han obtingut més 
subvencions. Tampoc estan d’acord en el sistema d’indemnitzacions, ja que pensen que no és 
just que és penalitzi  que  un regidor per causes justificades no pugui assistir a les sessions  i 
que s’haurien de distingir alguns supòsits 
 
El Sr. Soler diu que al seu entendre caldria  distingir entre causes  justificades o no. 
 
El Sr. Alcalde respon que no és possible  fer el que demana  CiU, ja que la llei no ho permet. 
 
Sotmès el dictamen a votació,  es aprovat amb el següent resultat: 
A favor    7   (ELL) 
En contra  5 (CiU) 
 
4t.- PROPOSTES URGENTS.  
 
4.1 Aprovació de la urgència de la proposta relativa al canvi de nom de les Comissions 
Informatives.  
 
La urgència és aprovada per unanimitat dels presents.  
 
4.2 Canvi de nom Comissions Informatives.   
 
Es llegeix la següent proposta:  
 
“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, 
Atès allò que disposa l’article 124 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
Proposo al Ple l’adopció del següent acord:  
Modificar l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 27 de setembre de 2000, de 
creació de les Comissions Informatives, que queden denominades de la següent manera: 
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1.- URBANISME, HISENDA, PERSONAL, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 
COMUNICACIÓ, ENSENYAMENT I ESPORTS. 
2.- MEDI AMBIENT, PROTECCIÓ CIVIL,  CULTURA, FESTES I JOVENTUT. 
3.- SEGURETAT CIUTADANA, SERVEIS SOCIALS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ, 
OBRES I SERVEIS, PROMOCIÓ LOCAL, I SANITAT I CONSUM.” 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:  
A favor  7 (ELL) 
Abstencions  5 (CiU)  
 
4.3 Aprovació de la urgència de la proposta relativa al canvi de representant en el 
Consell de Comunicació.   
 
El Sr. Alcalde sotmet a declaració d’urgència la proposta relativa al canvi de representant de 
l’Ajuntament al Consell de Comunicació.  
 
La urgència és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
4.4 Canvi de representant en el Consell de Comunicació.  
 
Es llegeix la següent proposta d’acord:  
 
“Atès el Decret d’Alcaldia 76/2001 d’atribucions en els regidors, en el qual es delega al 
Regidor Sr. Jaume Moll l’àrea de Participació Ciutadana i Comunicació, 
Donada  la nova denominació de la COMISSIÓ INFORMATIVA d’URBANISME, 
HISENDA, PERSONAL, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ, 
ENSENYAMENT I ESPORTS, de la qual forma part el Regidor Sr. Jaume Moll, i 
Vistos els articles 3 i 4 del Reglament del Consell Municipal de Comunicació Local sobre 
l’elecció dels representants de la Corporació que n’han de formar part, 
Proposo al Ple l’adopció del següent acord:  
Substituir la Regidora Sra. Montserrat Vila Gutarra com a representant de la Corporació pel 
grup municipal Entesa per Llagostera en el Consell Municipal de Comunicació Local, pel 
Regidor Sr. Jaume Moll Ferrandis.”   
 
La proposta  és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
 
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. Ayach pren la paraula i demana a la Sra. Pla per què s’han tallat els pins del cementiri, 
la qual cosa no troba encertada a més d’incoherent, ja que per una banda es planten arbres 
centenaris, mentre que per l’altra es tallen arbres sense cap raó. També demana què se n’ha fet 
de la fusta dels pins. També demana què s’ha fet de la podadura del Parc de la Torre.  
La Sra. Pla respon que s’han tallat perquè no deixaven créixer ni l’herba ni les plantes de sota  
i que l’estil del Cementiri té l’ordenació d’un jardí francès i segons l’arquitecte Sr. Ragolta, 
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calia una reordenació.    Pel que fa a la pregunta de què s’ha fet dels pins i de la podadura del 
Parc de la Torre,  diu que li respondrà en el proper Ple. 
El Sr. Ayach diu que pel que sembla la Sra. Pla no sap res del que passa, ja que l’any passat no 
sabia res de les teules del cementiri i ara tampoc sap  què s’ha fet d’aquesta fusta. 
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Ayach si insinua  que algú de l’Ajuntament se n’ha aprofitat i si 
és així que ho digui. 
El Sr. Ayach respon que és competència de l’equip de govern averiguar-ho. 
El Sr. Alcalde diu al Sr. Ayach que si té constància d’alguna irregularitat que ho digui, ja que 
si no el Sr. Ayach també hi col·labora  i,  en cas contrari,  si no en té constància  que calli. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts menys  cinc minuts d’una de la matinada 
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.   



 1

ACTA Nº 2/2001 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 28 DE FEBRER DEL 2001.-  
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-vuit de febrer de l’any dos mil u es 
reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes 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, Manel Ramírez Malagón, Josep Ayach Costa, 
Ramon Soler Salvadó, Salvador Devant Ribera i Encarna González Ferrando. Actua de  
Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 31-1-2001. 
 
El Sr. Soler demana que s’introdueixi la següent modificació a l’acta:  
A continuació de la seva intervenció de la pàgina 13, on diu que no està d’acord en la 
liquidació de l’any 2000 ha de dir: “Intervé el Sr. Moll i diu que si troben  alguna ordenança o 
qualsevol cosa que hagi fet l’Equip de Govern que no s’adeqüi  a la llei, que no dubtin a 
denunciar-ho fins i tot si s’ha de recórrer als tribunals. El Sr. Soler respon que la intenció del 
seu grup no és paralitzar l’Ajuntament, però que atesa la suggerència del Sr. Moll, si es donava 
el cas i seguien el seu consell, ell en tindria tots els mèrits.” 
 
El Sr. Ayach demana que s’introdueixi la següent modificació a l’acta:  
A continuació de la seva intervenció de la pàgina 10, paràgraf 3r afegir: “També pregunta si 
tal com ha dit el Sr. Noguera a l’hora d’anar preparant els camins per asfaltar-los es pensa 
pagar  les expropiacions d’eixamplament als propietaris o es pensa fer sense demanar res.  
 
El Sr. Devant demana que s’introdueixi la següent modificació a l’acta:  
A la seva intervenció de la pàgina 10, paràgraf 5è, ratlla 2ª on diu: “...despeses i d’ingressos es 
contempla un dèficit de 9.300.000—PTA....” ha de dir: “.....7.400.000—PTA....” 
A la pàgina 13, després del paràgraf 3r. i abans de les votacions finals, afegir: “ Intervé el Sr. 
Devant i manifesta que  referent a la sala del teatre del Casino Llagosterenc i que mai s’hi  
havia fet res (com havia dit la Sra. Montserrat Vila) no és veritat que mai s’hi hagi fet res, i es 
poden sentir molt ofesos aquells regidors que han estat, anys enrera, al front d’aquesta 
regidoria, alguns d’ells son avui aquí, i no tots eren regidors de CiU, cada un d’ells va fer el 
que s’havia de fer, i si això no s’hagués fet en el seu moment ara no podríem celebrar aquest 
Ple aquí. 
Continua dient que en referència a l’actuació de la Sra. Montserrat Vila,  en el que respecta al 
pressupost per a la Festa Major del 2001,  el que m’ha portat a fer aquesta observació, en 
referència al possible dèficit, és que la previsió pressupostària de la Festa Major per aquest any 
és molt semblant a la de l’any passat i el que ens fa por és que el resultat econòmic també sigui 
el mateix.     
El que s’ha dit que les Festes d’Estiu havien anat molt bé, i sense entrar a valorar-ho ja que no 
he tingut encara ocasió, dir que fer-ho be és l’obligació de l’equip de govern i de la regidoria 
corresponent en cada cas, el que s’ha d’evitar i corregir és el que es fa malament o bé surt 
malament”.  
 
L’acta és aprovada 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:  
 
2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència. 
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El Sr. Alcalde informa que des de l’últim Ple ha dictat les resolucions núms 95  a 197. 
 
Destaca les números 136 i 137 per les quals es requereix els propietaris de les urbanitzacions 
Selva Brava i Font Bona perquè netegin les parcel·les com a una mesura de prevenció 
d’incendis. 
També fa referència a la número 183 per la qual es requereix els usuaris de garatges de la vila 
que tenen col·locades rampes d’accés per accedir-hi per tal que les retirin com a mesura de 
seguretat per als vianants i evitar perjudicis en cas de pluges. 
 
Seguidament informa  sobre els tema de  les obres de carreteres que afecten el poble. Diu que 
la rotonda de la Ctra. de Caldes s’havia d’iniciar a primers de febrer, però que el contractista 
que ha d’executar l’obra,  Construccions Fusté,  no ha rebut cap ordre i que ell personalment 
s’ha posat en contacte amb responsables de l’empresa GISA i li han dit que és previst signar el 
contracte d’immediat.  
Pel que fa a la C253,  diu que segons les converses mantingudes amb responsables de 
carreteres deien que es podien iniciar les obres el juny o  el juliol i tots varen coincidir que 
l’estiu no és una bona època per fer-ho i que per tant es farà passat l’estiu. 
Segueix dient que el Delegat del Departament de Carreteres va presentar el projecte definitiu 
de la cruïlla de Sant Llorenç i que es varen presentar al·legacions per intentar que hi hagués 
menys afectacions. 
Pel que fa a la variant de Llagostera,  el dia 2 de febrer es va fer la presentació de les quatre 
alternatives i,  tot i que es va dir que la informació pública es faria immediatament,  no ha estat 
així. 
Diu que també es previst l’arranjament de la carretera de Llagostera a Caldes. 
Afegeix que demà tenen una reunió a la Diputació per parlar del tema de carreteres  i que el 
que es pretén és que la Diputació cedeixi el tram de la Ctra. de  Sant Llorenç, sempre i quan 
s’entregués a l’Ajuntament ben condicionada. 
Seguidament informa que el tema de l’ampliació del consultori va seguint els tràmits i que els 
han informat que és imminent l’aprovació del projecte d’ampliació. 
Dóna compte que es va sol·licitar una subvenció per a equipament del dispensari, la qual ha 
estat denegada, cosa que no els ha sorprès ja que són moltes les subvencions que han estat 
denegades, fins un 80% de les peticions. 
A continuació informa que  el núm. 061 és el que s’ha de fer servir en cas d’urgències 
mèdiques, tot i que en el cas de Llagostera es pot fer servir el mateix sistema que fins ara. 
Segueix dient que en relació a la línia d’alta tensió, els Naturalistes de Girona han fet arribar 
una valoració sobre l’estudi fet per Enher i tot seguit explica el contingut de la valoració feta 
pels  Naturalistes. Diu que es farà  arribar a Enher tot sol·licitant que esmenin els defectes 
detectats a l’estudi i que plantegin les diferents alternatives.  
Tot seguit diu que es vol solidaritzar en nom de tots els regidors amb la Sra. Marta Julià, ex-
regidora de l’Ajuntament pel mal moment que passa i desitja que es recuperi ràpidament. 
Informa que el passat dia 16 de febrer es va inaugurar la Campanya del peixopalo, que va tenir 
lloc a la Masia Sureda de Llagostera i que set restaurants de Llagostera s’han adherit a la 
campanya. Demana disculpes per no haver informat anteriorment d’aquest acte. 
 
2.2 Acords de Comissió de Govern. 
 
Destaca  els següents acords de la Comissió de Govern: 
 
Comissió del dia  30-1-2001:  
Acceptació subvenció deixalleria. 
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Comissió del dia 6-2-2001:  
Adjudicació contracte topogràfic Baixada de la Costa. 
Sol·licitud pròrroga per justificar subvenció cartografia.  
Atorgar ajuda per Campanya emergència d’El Salvador i l’Índia. 
Adjudicació treballs tractament de les termites local Policia i Llar d’Infants. 
 
Comissió del dia 20-2-2001:  
Convocar concurs per a la contractació de la redacció del PALS. En relació a aquest tema diu 
que voldrien que fos una petita revolució de participació ciutadana.  
Atorgament ajuda per projecte d’alimentació d’estudiants a San Nicolás  de Nicaragua. 
Contractació Germans Canyet manteniment ferm camins.  
 
2.3 Contractacions de personal. 
 
El Sr. Alcalde informa del nomenament de la Sra. Roser Díaz Galiano com a agent de la 
Policia Local per cobrir una vacant.  
 
2.4 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera hi té 
representació.  
 
El Sr. Alcalde informa que el Patronat municipal d’Esports va celebrar el X aniversari  i que es 
va fer una dinar i es va retre homenatge a persones vinculades al Patronat, tals com el Srs. 
Josep Mir, Lluís Vilaplana, Ramon  Soler, Narcís Casas, que va estar representat per la seva 
esposa,  Jordi Bayé, Fermí Santamaria, Pilar Sancho. També diu que es va reconèixer la feina 
feta per l’entitat Llagostera Competició i el mèrit que té el Sr. Miquel Orobitg, que ha 
aconseguit fites esportives importants. 
 
Informa que va haver-hi reunió del Consell Escolar Municipal, en el qual no es va tractar cap 
tema rellevant. Pel que fa als terrenys destinat a l’IES,   diu que s’han fet reunions amb la 
Junta de Compensació i que a finals de mes que ve és previst que es pugui aprovar el projecte 
de compensació i el d’urbanització. També diu que la Delegada d’Ensenyament ha dit que el 
proper any s’iniciaran les obres. 
 
Informa que es va fer reunió de la Mancomunitat de la Conca del Ridaura,  en la qual es va 
plantejar que es canviés els residus industrials assimilables a domèstics, cosa que representava 
que Solius esgotés la seva capacitat ràpidament, pels residus domèstics que hi puguin abocar 
alguns pobles de la Selva. Afegeix que és previst que s’hi instal·li una planta de lixiviats 
finançada al 100% per la Junta de Residus i també una planta de compostatge. 
 
A continuació informa que aquest any en el pressupost és previst que es facin les obres de la 
urbanització Mont Rei i que el proper dia 31 de març es fa una assemblea de propietaris i 
espera que sigui el punt de sortida per tirar endavant aquest projecte. 
 
Diu que hi ha hagut reunió del Consell de Comunicació i que es donarà compte dels acords 
que adopti. 
 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que el seu Grup també vol lamentar els fets que han 
ocorregut i que van fer que la Sra. Marta Julià en sortís ferida i espera que no es repeteixin. 
 
3r.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA:    
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3.1 Aprovació inicial de l’ordenança de circulació i del quadre general d’infraccions a la 
llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.  
 
Es llegeix la següent proposta:  
 
“Vist l’expedient instruït per a l’aprovació d’una ordenança de circulació i d’un quadre general  
d’infraccions a la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, amb 
expressió de la levitat o la gravetat de les infraccions i les  quanties de les multes a imposar 
com a sanció. 
Vist l’informe emès a l’efecte per la Secretària de la Corporació, 
La Comissió Informativa de  Seguretat Ciutadana, Serveis Socials, Solidaritat i Cooperació, 
Obres i Serveis, Promoció Local i Sanitat i Consum  proposa al Ple l’adopció del següent 
acord:  
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança de circulació i el quadre general d’infraccions a la 
Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, el text articulat del qual ha 
estat aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, amb expressió de la levitat o 
la  gravetat de les infraccions i les quanties de les multes a imposar com a sanció.  
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. 
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 el quadre de sancions que s’aprova conjuntament amb l’ordenança 
no té una finalitat recaptatòria i que es pretén que els temes de circulació es puguin solventar 
sense necessitat de recórrer a  la sanció. 
 
El Sr. Comas diu que pensen que està bé que es reguli, però lamenta que no s’hagin recollit les 
suggerències que va fer a la reunió de la Comissió Informativa i que es temen que aquesta 
ordenança no es porti a la pràctica, tal com ha passat amb la de gossos i barreres 
arquitectòniques. Creu que aquesta ordenança no és adequada per a Llagostera, ja que es 
regulen molts aspectes que no són necessaris, no obstant això pensen que no hi ha raons 
suficients per votar-hi en contra i per això el seu vot serà l’abstenció. 
 
El Sr. Alcalde respon que al seu entendre es bo disposar d’aquesta eina  i que s’han modificat 
algun aspectes del quadre d’infraccions. Diu que ara es fa l’aprovació inicial i emplaça el grup 
de CiU perquè l’estudiïn i presentin al·legacions per millorar-la i adaptar-la a les necessitats de 
Llagostera. 
Proposa que es canviïn les quantitats del quadre de sancions i que les lleus se sancionin amb  
5.000 ptes, les greus amb 16.000 i les molts greus amb 50.000,-ptes. 
 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat : 
 
A favor        7 (ELL) 
Abstencions  6 (CiU) 
   
4t.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE  PROMOCIÓ LOCAL:  
 
4.1 Resoldre les al·legacions presentades contra l’Ordenança de Foment d’Activitats 
Agrícoles i Ramaderes i aprovar-la definitivament.  
 
Es llegeix la següent proposta:  
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“Vistes les al·legacions presentades  en el període d’informació pública de l’Ordenança 
municipal de mesures de foment d’activitats agrícoles i ramaderes, que finalitzà el dia 16 de 
febrer del 2001, per part de: 
a) El del Sr. Josep Comas Boadas, en representació del grup municipal de CiU 
b) El del Sr. Jaume Mallorquí Vidal , President de la SAT Societat Agrària de Transformació 

Ramaders del Gironès,  
La Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana, Serveis Socials, Solidaritat i Cooperació, 
Obres i Serveis, Promoció Local i Sanitat i Consum proposa al Ple l’adopció del següent 
acord:  
Primer.- Resoldre  les al·legacions presentades  en el període d’informació pública de 
l’Ordenança municipal de mesures de foment d’activitats agrícoles i ramaderes, en el següent 
sentit: 
 
Escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Josep Comas Boadas, en nom de CiU:    
 
Estimar l’al·legació a què fa referència  l’apartat 1, atès que és una  puntualització  i, tot i que 
no  modifica el contingut, serveix per concretar l’àmbit de les ajudes i, per tant, la lletra a) de 
l’article 2.1 quedarà redactat de la següent forma : a) La nova implantació d’activitats 
agrícoles i ramaderes. S’entendrà per nova implantació, tant la nova ubicació de les 
instal·lacions com el canvi d’activitat en un mateix local, fins i tot quan no sigui d’espècies 
diferents. 
Desestimar l’al·legació de l’apartat 2, atès que es considera que  no és necessària aquesta 
especificació perquè els terminis per resoldre les peticions que es presenten davant les 
administracions públiques ja vénen fixats en la normativa de procediment  administratiu i, per 
tant,  no és necessari que l’ordenança reguli aquest extrem. 
Desestimar les al·legacions del  punt 3, ja que pel seu plantejament no es pot considerar que 
siguin al·legacions  a l’ordenança, sinó que fan  referència de forma genèrica a tota una sèrie 
de qüestions  que van des d’aspectes de formació, política de desenvolupament rural, 
restauració de masies, agroturisme, integració de la dona etc.,  tots ells tan variats que 
depassen amb escreix  l’objecte de l’ordenança de mesures de foment d’activitats agrícoles i 
ramaderes i que  haurien d’ésser objecte d’un estudi més detallat de la problemàtica del món 
rural. 
Desestimar el punt  el punt 4 de l’al·legació en el qual sol·licita que es fraccioni el pagament  
de la taxa per a l’autorització, la llicència i el permís municipal ambiental, per dues raons: la 
primera és que el tema plantejat no té relació amb l’ordenança de mesures de foment 
d’activitats agrícoles i ramaderes, sinó que es tracta d’un tema fiscal i que per tant és en aquell 
àmbit on s’hauria de tractar i en segon lloc perquè l’ordenança general de gestió inspecció i 
recaptació, en els seus articles 45, 46 i 47, regula els ajornaments i fraccionaments dels tributs 
municipals i és en base a aquesta ordenança que l’Ajuntament ha de resoldre les peticions que 
se li formulin sobre aquesta matèria i que en  tot cas s’han de fer de forma individual. 
 
Les al·legacions presentades pel Sr. Jaume Mallorquí Vidal: 
  
Desestimar l’al·legació plantejada en el  punt primer de l’escrit, ja que es proposa un canvi  
terminològic, que en cas d’estimar-se  no s’ajustaria  a la  definició ”taxa per llicència 
d’obertura d’establiments”, que és la que té l’ordenança que servirà per quantificar l’import de 
la subvenció, ja que l’ajuntament no té cap taxa establerta pel concepte de llicència d’activitats 
classificades. 
 
Desestimar l’al·legació de l’apartat 2, ja que proposa una nova redacció de l’article 7 de 
l’ordenança en el sentit  que el pagament de la taxa i el cobrament de la subvenció coincidís en 
el temps, la qual cosa no és procedent  ja que l’ordenança reguladora de la taxa per a 
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l’autorització, la llicència i el permís municipal ambiental de les activitats en el seu article 9 
estipula que la taxa s’acredita en el moment d’iniciar-se l’activitat municipal amb la 
corresponent incoació de l’expedient i el seu article 10 preveu que l’ingrés de la taxa s’efectuï 
en règim d’autoliquidació de manera simultània a la sol·licitud  i, per tant, no pot coincidir de 
cap manera amb el pagament de la subvenció, que exigeix uns tràmits formals  previs a l’acord 
de concessió i pagament de la subvenció. 
 
Segon.- Aprovar definitivament l’Ordenança municipal de mesures de foment d’activitats 
agrícoles i ramaderes. 
Tercer.- Publicar-la íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
El Sr. Soler diu que el seu grup ha de repetir el que ja va dir al moment de l’aprovació inicial: 
que al seu entendre una ordenança de foment ha d’ésser com el seu propi títol indica ha d’ésser 
de foment i que amb aquesta ordenança no n’hi ha prou perquè no ho és  i que la que es 
presenta a aprovació no planteja iniciatives reals de foment. Afegeix que el seu grup va 
presentar tota una sèrie d’al·legacions i que tot i que és cert que,  tal com ha dit l’Alcalde,  
haurien d’ésser  objecte d’un estudi més profund es podien haver inclòs. Diu que no cal 
oblidar que les construccions agràries poden ésser útils per mantenir el paisatge i evitar 
incendis i així veurien just que s’apliquessin bonificacions.  Pel que fa a la seva al·legació,  
que demanava la creació d’una borsa de treball  perquè els estudiants de l’escola de 
capacitació agrària poguessin fer pràctiques a empreses de Llagostera, tampoc entenen per què 
no s’ha contemplat. Al seu entendre és bo aprofundir en les propostes  i que no estan en contra 
de les autèntiques ajudes de foment, però que aquest ordenança no és de foment, sinó que  el 
que intenta és solucionar una situació que s’ha plantejat. Explica que el punt 4 de la seva 
al·legació demanant que,  atenent la crisi que travessa el sector,  es regulessin  els ajornaments 
de forma expressa , ja que si es fa servir el que estableix el Reglament general de recaptació  
s’hauran de cobrar interessos, pensen que s’hauria de regular a la pròpia ordenança. Pensa que 
les seves propostes són raonables i que de les al·legacions que han presentat no se n’ha 
acceptat ni una . 
 
El Sr. Alcalde respon que s’han fet  14 al·legacions, que la majoria son un programa 
d’intencions i pel que fa a l’última no es pot acceptar, ja que l’ordenança regula l’atorgament  
de subvencions i que les quantitats que s’han de satisfer no són quantitats molt elevades  i que 
vist així pot ésser molt més costós per a  un contribuent haver de pagar quotes urbanístiques 
que la urbanització de la zona on ja té el seu habitatge. Pel que fa a demanar que es bonifiqui 
la plus-vàlua,  ha de dir que els terrenys rústecs no en paguen i que la majoria de pagesos 
tampoc paguen IAE. Pel que fa a la bonificació de les reformes de les masies,  no entren dins 
aquesta ordenança i que en tot cas si,  una vegada redactat el PALS,  es detecten masies 
d’interès es podrà estudiar. Pel que fa als plans tècnics de gestió,  ja ho fan altres 
administracions. Quant a la borsa de treball, ja es va dir que es crearia una regidoria per tractar 
els temes d’ocupació i per tant aquest tema es tractarà en el seu moment. Pel que fa a 
l’agroturisme, tot i que va ésser una al·legació que es va pensar incloure,   no s’ha fet però es 
pot tenir en compte en futures modificacions. 
 
El Sr. Soler replica que les seves al·legacions són una declaració d’intencions i  que,  pel que 
fa a  l’ajornament del pagament de la taxa,  està convençut que es podia haver contemplat, ja 
que al capdavall es tracta de deixar de cobrar uns interessos  i això pot tenir també la forma de 
subvenció i insisteix que s’inclogui en l’ordenança per evitar així que les persones que 
demanin fraccionament hagin de pagar interessos. Quant al tema de la regidoria d’ocupació,  
els sembla correcte el plantejament de l’Alcalde, però que no acabi com tants temes dels que 
es diu que s’hi està treballant. 
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El Sr. Alcalde respon que,  tal com ja ha dit,  això és un tema de l’ordenança fiscal i que de 
totes maneres es queden amb el consol que la SAT Ramaders del Gironès ha fet només  dues 
al·legacions i molt de caràcter formal,  la qual cosa els fa pensar que l’ordenança no deu ésser 
tan dolenta. 
 
Sotmès el dictamen a votació,  s’aprova amb el següent resultat: 
 
A favor                               7  (ELL) 
En contra                           6  (CiU) 
 
5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT: 
 
5.1 Desestimar el recurs de reposició presentat per GESESA contra l’acord d’aprovació 
del preu que ha de percebre per la gestió del servei d’aigua al municipi.  
 
Es llegeix la següent proposta:  
 
“Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29-11-2000 pel qual s’aprova el preu de 62,32 
PTA/M3 que ha de percebre per la gestió del servei domiciliari d’aigua potable al municipi de 
Llagostera l’empresa GESESA. 
Atès l’escrit fet pel Sr. Pere Lloveras, en representació de l’empresa GESESA, de data 3-1-01 
(R.E. nº 52/2001 de 5-1-01) presentant recurs de reposició contra l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de data 29-11-2000 referent al preu per m3 que ha de percebre per la gestió del 
servei domiciliari d’aigua potable. 
Vist l’informe  fet per l’Enginyer industrial del Consell Comarcal del Gironès, Sr. Jordi Güell i 
Camps, de data 17-1-01, en el qual es ratifica en el seu primer informe, on  deia que el preu 
que ha de percebre l’empresa GESESA per la gestió del servei domiciliari d’aigua potable es 
de 62,32 PTA/m/3. 
La Comissió Informativa de Medi Ambient, Protecció Civil, Cultura, Festes i Joventut   
proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
Primer.- Desestimar en base a l’informe emès per l’Enginyer industrial del Consell Comarcal 
del Gironès, i del qual es donarà trasllat al peticionari, el recurs de reposició presentat per 
l’empresa GESESA contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament del dia 29-11-2000 pel 
qual es va aprovar el preu que ha de percebre per la gestió del servei domiciliari d’aigua 
potable al municipi de Llagostera en la quantitat de 62,32 Pta/m/3.” 
 
El Sr. Alcalde explica que aquest expedient ja havia estat aprovat pel Ple, però que l’empresa 
GESESA no va estar-hi d’acord i va presentar recurs i,  atès que el tècnic ha informat 
desfavorablement,  es proposa desestimar el recurs.  
 
El dictamen és aprovat per unanimitat dels presents.  
 
6è.- PROPOSTA DE LA REGIODRIA DE CULTURA, FESTES I JOVENTUT:  
 
6.1 Ratificar Decret d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el 
Consell Comarcal del Gironès per a la realització d’un butlletí d’informació juvenil.  
 
Es llegeix la següent proposta:  
 
“Examinat el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llagostera i el Consell Comarcal 
del Gironès per a la realització d’un butlletí d’informació juvenil de la comarca del Gironès, 
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Atès que l’article cinquè del conveni estableix que l’eficàcia del conveni queda condicionada a 
l’aprovació per part dels plens d’ambdues institucions, 
Vist el Decret d’Alcaldia 129/2001, de 9 de febrer, d’aprovació del conveni condicionada a 
l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, 
La Comissió de Medi ambient, Protecció civil, Cultura, Festes i Joventut proposa al Ple 
l’adopció del següent acord:  
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 129/2001, de 9 de febrer, d’aprovació del Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Llagostera i el Consell Comarcal del Gironès per a la 
realització d’un butlletí d’informació juvenil de la comarca del Gironès. 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.” 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que aquest conveni regula aquesta publicació que va 
adreçada al jovent del poble. 
 
El Sr. Soler diu que és una iniciativa que troben bé  i que va encaminada a donar a conèixer els 
actes que es fan als diferents pobles. Que la proposta ha sortit del Consell Comarcal. Afegeix 
que,  atès que hi ha hagut un canvi de política en matèria de joventut amb la posada en marxa 
del Pla nacional de Joventut,  pensen que seria bo que l’Ajuntament s’hi impliqués i no es 
limités a anar a remolc. 
El Sr. Alcalde respon que no es pot oblidar que darrera la proposta hi ha tota una feina,  
reunions,  etc. i que no troba correcte donar només el mèrit al Consell Comarcal. 
La Sra. Vila pren la paraula i respon al Sr. Soler que sempre fa la mateixa acusació  i que no 
oblidi que el mèrit no és només del Consell,  ja que hi treballa gent implicada a tots els pobles 
i que per altra banda diu que la sorprèn que gosin dir el que diuen  ja que en tot cas  fins ara 
eren els del seu partit els que anaven a remolc. 
 
El dictamen és aprovat per unanimitat dels presents.  
 
7 è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME:  
 
7.1 Ratificar el conveni urbanístic subscrit amb Recuperacions Marcel Navarro i Fills, 
S.A.  
 
Es llegeix el següent dictamen:  
 
“Vist el conveni urbanístic subscrit en data 27-12-2000 amb el representant legal de l’empresa 
RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I FILLS, S.A., relatiu a la modificació dels 
paràmetres urbanístics aplicables a la finca del Veïnat de Bruguera núm. 23, i la consegüent 
compensació econòmica. 
Atès que el pacte tercer condiciona suspensivament l’efectivitat del conveni a la seva total 
ratificació pel ple de l’Ajuntament. 
Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal. 
La Comissió Informativa  proposa l’adopció dels següents acords:  
Primer.- Ratificar en tots els seus punts el conveni urbanístic subscrit en data 27-12-2000 amb 
l’empresa RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I FILLS, S.A. 
Segon.- Notificar-ho a l’empresa interessada.” 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que fa temps que es ve treballant en aquest tema. 
Seguidament explica el contingut del conveni i la seva justificació.. Diu que hi una 
compensació econòmica per part de l’empresa Marcel Navarro a canvi de la requalificació, 
que no ha estat fàcil fixar-la però que finalment s’ha arribat a un acord. Diu que es va 
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consultar al Departament d’Urbanisme i que varen dir que només es podia tirar endavant 
mitjançant una modificació de Normes Subsidiàries.  
 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que també estan a favor de fomentar les activitats 
industrials. Afegeix que vol rectificar l’afirmació que ha fet l’Alcalde quan ha parlat de la  
compensació econòmica, ja que han donat la impressió que s’hagués fixat de forma aleatòria i 
en canvi l’informe que consta a l’expedient diu que s’ha fet en base a criteris urbanístics. Diu 
que el seu vot serà l’abstenció fins que Urbanisme no es pronunciï sobre el tema. 
 
El Sr. Alcalde diu que espera que Urbanisme ho aprovi, tal com va dir que faria. 
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat amb el següent resultat: 
A favor                            7  (ELL) 
Abstenció                        6  (CiU)  
 
7.2 Proposta d’Alcaldia sobre les infrastructures viàries del Gironès.  
 
Es llegeix la següent proposta:  
 
“Durant el mes de juny de 1998 vint-i-vuit alcaldes de les comarques gironines varen mantenir 
una reunió amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya; 
En aquella reunió es varen plantejar les necessitats i les mancances principals en 
infrastructures viàries de la zona i en especial pel que fa referència a la comarca del Gironès; 
Les infrastructures viàries a què ens referim són: 
 El desdoblament de la N-II 
 El tercer carril de l’autopista 
 Els nous accessos a l’autopista per Medinyà, Sant Gregori i Fornells 
 El traçat del TGV i la reducció de l’impacte ambiental 
 L’estació del TGV 
Des d’aquella data fins ara continuem desconeixent la majoria de projectes constructius, 
estudis d’impacte ambiental i calendari de les diferents actuacions, tot i que des de cadascuna 
de les diferents poblacions afectades s’han presentat mocions, propostes, suggeriments i 
al·legacions a totes o a algunes d’aquestes actuacions mitjançant acords dels respectius plens, 
així com les  múltiples reunions que individualment alcaldes i regidors han mantingut amb 
responsables del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya i amb responsables del Ministerio de Fomento; 
Per això els alcaldes d’Aiguaviva, Bescanó, Cassà de la Selva, Celrà, Flassà, Fornells de la 
Selva, Girona, Llagostera, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sany Julià de Ramis, Sarrià 
de Ter i Vilablareix, reunits a Girona el dia 12 de desembre de 2000, volen manifestar el seu 
desacord amb aquesta manca d’informació en un tema tan transcendental per al futur dels 
nostres municipis i de la comarca; 
Per aquest motiu es proposa que els plens de les corporacions municipals i comarcal adoptin 
els següents acords: 
Primer.- Manifestar el nostre desacord al Ministerio de Fomento i al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per la manca d’informació sobre 
una qüestió tan transcendental com és el de les infrastructures viàries, en concret: 
 El desdoblament de la N-II 
 El tercer carril de l’autopista 
 Els nous accessos a l’autopista per Medinyà, Sant Gregori i Fornells 
 El traçat del TGV i la reducció de l’impacte ambiental 
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 L’estació del TGV 
Segon.- Sol·licitar una reunió urgent amb els màxims responsables del Ministerio de Fomento 
i del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per 
tal d’obtenir tota la informació sobre l’estat actual d’aquests projectes viaris, dels estudis 
d’impacte ambiental i del calendari d’execució. 
Tercer.- Comunicar aquest acord als ajuntaments d’Aiguaviva, Bescanó, Cassà de la Selva, 
Celrà, Flassà, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, Riudellots de la Selva, Salt, Sant 
Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Vilablareix i al Consell Comarcal del Gironès.” 
 
Es llegeix la proposta i el Sr. Alcalde explica les motivacions que consten a a la proposta. 
 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que comparteixen la iniciativa, però demana per què no s’ha 
inclòs cap infrastructura  que afecti el municipi de Llagostera.. 
 
El Sr. Alcalde respon que són infrastructures que depenen del Ministerio de Fomento. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
7.3 Aprovació provisional  del projecte de modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries, respecte de l’alineació del carrer Lleó I.  
 
Es llegeix la següent proposta d’acord:   
 
“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 29 de novembre del 2000, va aprovar inicialment el 
projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament, respecte de 
l’alineació del carrer Lleó 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 
197, de 29-12-00, el Diari “El Punt”, de 21-12-00,  tauler d’edictes de l’Ajuntament, i 
notificació personal als propietaris inclosos en l’àmbit afectat, sense que s’hagi presentat cap 
al·legació. 
D’acord amb  l’article 59.2 del Decret Legislatiu 1/1990. 
La Comissió Informativa d’Urbansime, Hisenda, Personal, Ensenyament i Esports,  proposa 
l’adopció del següent   acord:  
Primer.-   Aprovar provisionalment  el projecte de modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de planejament, respecte de l’alineació del carrer Lleó 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. Alcalde pren la paraula i diu que aquest projecte ja havia estat  aprovat inicialment  i en 
el tràmit d’informació pública es varen presentar al·legacions,  que es varen estimar,  i varen  
modificar substancialment el projecte, per la qual cosa es va fer una nova aprovació inicial, la 
qual no ha estat objecte de cap al·legació i ara procedeix aprovar-lo provisionalment. 
  
El Sr. Comas diu que la postura del seu Grup no ha canviat respecte a l’aprovació inicial i que 
a més l’informe que consta a l’expedient dóna la raó a la seva teoria i no entenen per què pels 
pocs metres que falten no es preveu que l’amplada sigui per tot el carrer igual en tots els 
serveis no fins al mig del carrer tal com està contemplat.   Diu que tampoc s’entén que 
s’ordeni el carrer Lleó I , però que no es faci amb el  mateix carrer Costa Brava.   
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L’Alcalde respon que aquest tema ja s’ha tractat de manera reiterada i que no pot  entendre la 
pretensió del Sr. Comas,  ja que la modificació afecta la zona que no està inclosa  dins del 
PERI del Puig del General. Per altra banda era urgent regular aquest tram, per tal d’evitar que 
es consolidés l’edificació, ja que de poc hauria servit aprovar-ho una vegada hi hagués una 
edificació consolidada que hauria impedit ampliar el carrer en molt anys.  
  
Sotmès el dictamen a votació,   és aprovat amb el següent resultat: 
A favor                            7  (ELL) 
En contra                         6  (CiU)  
 
7.4 Aprovació provisional del projecte de modificació puntual del Pla Parcial del sector 
de desenvolupament industrial I.  
 
Es llegeix la següent proposta d’acord:  
 
“L’Alcalde, per Decret del dia 26 de setembre del 2000, va aprovar inicialment el projecte de 
modificació puntual del Pla Parcial del sector de desenvolupament industrial I per canviar la 
ubicació de la parcel·la de “sistema de dotacions i equipaments comunitaris”, segons projecte 
redactat per l’arquitecte Sr. Gerard Carreras Comas,  i promogut per l’Ajuntament. 
El projecte ha estat exposat al públic durant un mes, mitjançant anuncis inserits en el BOP 
núm. 148, de 16-10-00, el Diari “El Punt”, de 12-10-00, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i 
notificació personal als propietaris del sector,  sense que s’hagi presentat cap al·legació. 
D’acord amb  l’article 60.4 del Decret Legislatiu 1/1990. 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Ensenyament i Esports  proposa 
l’adopció del següent acord:  
Primer.- Aprovar provisionalment  el projecte de modificació puntual del Pla Parcial del 
sector de desenvolupament industrial I per canviar la ubicació de la parcel·la de “sistema de 
dotacions i equipaments comunitaris”. 
Segon.- Trametre dos exemplars del projecte i una còpia completa de l’expedient administratiu 
a la Comissió d’Urbanisme de Girona, per la seva aprovació definitiva i posterior publicació al 
DOGC als efectes de l’entrada en vigor.” 
 
El Sr. Alcalde  explica que aquest tema ja es va tractar en el Ple d’aprovació inicial i que ara 
una vegada feta l’exposició pública sense que hi hagi hagut al·legacions procedeix aprovar-lo 
provisionalment. 
 
El Sr. Comas  diu que veuen bé el canvi, però els queda el dubte de si s’ha estudiat bé per no 
comprometre el possible futur creixement de la deixalleria. 
 
El Sr. Alcalde respon que efectivament s’ha tingut en compte i que fins i tot  ja és prevista 
l’ampliació. 
 
El dictamen és aprovat per unanimitat dels presents. 
 
7.5 Aprovació provisional del projecte de modificació puntual de l’article 39.2 del Pla 
Parcial d’ordenació del sector Industrial I.   
 
Es llegeix la següent proposta d’acord:  
 
“L’Alcalde, per Decret del dia 29 de setembre del 2000, va aprovar inicialment el projecte de 
modificació puntual de l’article 39.2 del Pla Parcial d’ordenació del sector industrial I respecte 
al paràmetre d’ocupació, segons projecte redactat per l’arquitecta municipal, Sra. Núria Díez 
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Martínez,  i promogut per l’Ajuntament, condicionada a l’aprovació definitiva de la 
modificació puntual de Normes Subsidiàries que en idèntic sentit va ser aprovada inicialment 
en sessió plenària de data 27-9-2000 i provisionalment en sessió plenària de data 29-11-2000. 
El projecte ha estat exposat al públic durant un mes, mitjançant anuncis inserits en el BOP 
núm. 148, de 16-10-00, el Diari “El Punt”, de 12-10-00, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i 
notificació personal als propietaris del sector,  sense que s’hagi presentat cap al·legació. 
D’acord amb  l’article 60.4 del Decret Legislatiu 1/1990. 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Ensenyament i Esports proposa 
l’adopció del següent acord:  
Primer.-  Aprovar provisionalment  el projecte de modificació puntual de l’article 39.2 del Pla 
Parcial d’ordenació del sector industrial I respecte al paràmetre d’ocupació, condicionat a 
l’aprovació definitiva de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries que, en idèntic 
sentit, fou aprovada provisionalment en la sessió plenària de 29-11-2000. 
Segon.- Trametre dos exemplars del projecte i una còpia completa de l’expedient administratiu 
a la Comissió d’Urbanisme de Girona, per la seva aprovació definitiva i posterior publicació al 
DOGC als efectes de l’entrada en vigor.” 
 
El Sr. Alcalde diu que,  igual que l’expedient anterior,  ja havia estat aprovat inicialment pel 
Ple i tampoc s’han presentat al·legacions durant el període d’informació pública.  
 
El dictamen és aprovat per unanimitat dels presents.  
 
7.6 Aprovació del text refós de la readaptació del P.E.R.I. del Puig del General.   
 
Es llegeix la següent proposta d’acord:  
 
“Atesa  la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de data 28-10-
1997, per la qual s’estima en part el recurs ordinari interposat per l’Ajuntament contra l’acord 
de la Comissió d’Urbanisme de Girona d’1 de desembre de 1993 pel qual es va informar 
desfavorablement la modificació de zones verdes públiques que comporta l’expedient de 
readaptació del Pla especial de reforma interior Puig del General, en el sentit de : 
a) Informar favorablement la modificació de la zona verda identificada com a parcel·la 3, 
requalificant-la com a edificable. 
b) Informar favorablement la requalificació com a zona verda de la parcel·la identificada com 
a 2, deixant de ser edificable, si bé ajustant-se els límits. 
c) Mantenir l’informe desfavorable pel que fa a la modificació de la zona verda de la parcel·la 
1. 
d) Mantenir la suspensió de la tramitació de la modificació del PERI Puig del General referent 
a les zones verdes, fins que no es presenti un text refós que incorpori la resolució del conseller. 
Vist el text refós del P.E.R.I. del Puig del General, que incorpora les modificacions introduïdes 
per la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de data 28-10-1997, en 
el sentit de: 
1) la parcel·la 1 de 447,00 m2, continua com a zona verda. 
2) la parcel·la 2 de 941,00 m2, s’ajusta als límits assenyalats al plànol adjunt de la resolució 
del conseller, així es manté 168,00 m2 com a zona edificable amb front a carrer (FC) i  148,50 
m2 com a verd privat. La resta de superfície, 624,50 m2, es requalifiquen com a Verd Públic.  
3) la parcel·la 3 de 648,00 m2, passa de Zona Verda Pública a ser qualificada com a zona 
edificable amb front a carrer (FC) una superfície de 192,00 m2, zona edificable residencial 
suburbana (8b) una superfície de 238,00 m2 i com a verd privat una superfície de 218,00 m2. 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals. 
De conformitat amb l’article 76 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova 
la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
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La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Ensenyament i Esports  proposa 
l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar el text refós de la readaptació del P.E.R.I. del Puig del General pel que fa a 
les zones verdes, redactat per l’arquitecte Sr. Francesc Ragolta i Bagué, d’acord amb la 
Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data  28-10-1997. 
Segon.- Trametre a la Comissió Provincial d’Urbanisme tres exemplars de l’esmentat text 
refós perquè l’informi en sentit favorable i disposi la continuació de l’expedient pels seus 
tràmits, fins a l’aprovació definitiva pel Govern de la Generalitat.”  
 
El  Sr. Alcalde diu que la realització d’aquestes obres ja està prevista en el pressupost  amb la 
clara voluntat de començar les obres en un període de tres o quatre mesos. Afegeix que  aquest 
tràmit d’avui és necessari per tirar endavant la urbanització del sector i que el temps que es 
preveu per acabar la tramitació s’aprofitarà per iniciar converses amb els veïns. 
 
El Sr. Comas pren la paraula i fa una resum de les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament 
en relació al tema  i diu que el que es proposa avui és el que va dir el Conseller d’Obres 
Públiques i Urbanisme l’any 1997. Ells estaven convençuts que el tema ja estava llest per 
poder-lo fer de manera immediata,   però ara veuen que amb les aprovacions que encara fan 
falta el tema s’allargarà i no entenen la demora de dos anys que hi ha hagut durant l’actual 
govern, ja que en el programa electoral d’ELL aquest era un tema prioritari. Acaba dient que 
dubten que el tema pugui anar endavant dins del període  que ha dit l’Alcalde. 
 
El Sr. Alcalde respon que és cert que la resposta del Conseller en relació a la modificació 
proposada per l’Ajuntament va arribar l’any 1997 i que com s’ha pogut veure dins l’expedient 
hi ha una nota de l’Alcaldessa, Sra. Sancho,   donant instruccions perquè el tema tirés 
endavant. Quant el seu Grup va entrar a l’Ajuntament, com és lògic, va necessitar  un temps 
d’adaptació i d’estudiar els temes pendents i per altra banda no es pot oblidar els mitjans 
tècnics amb què comptava l’anterior Alcaldessa, la qual cosa els fa pensar que li passava el 
mateix que a ells i aquesta és una de les raons per les quals s’ha ampliat la jornada de 
l’arquitecta. 
 
El Sr. Comas reitera que aquest tema va ésser un dels rellevants que portaven en el programa 
electoral el grup d’ELL  i que ja en el pressupost de l’any 2000 el seu grup va dir que el tema 
no s’havia estudiat. Tal com es pot veure ara,  tenien tota la raó i pensa que hi ha hagut 
negligència en aquest tema. 
 
El Sr. Alcalde diu que hi ha hagut un canvi important en l’organització de l’àrea d’Urbanisme 
i la prova és la quantitat de temes que se sotmetem avui al Ple relacionats amb aquesta àrea. 
 
El Sr. Comas diu que no es pot donar la culpa als tècnics, ja que qui marca les prioritats són  
els polítics. 
 
El dictamen és aprovat per unanimitat dels presents. 
 
7.7 Aprovació conveni urbanístic amb Cereales y Fertilizantes Viñas, S.A.  
 
Es llegeix la següent proposta d’acord:  
 
“Vist l’esborrany del conveni urbanístic a subscriure amb l’empresa CEREALES Y 
FERTILIZANTES VIÑAS, S.A., relatiu a la permuta de la finca de propietat municipal  de 
165,60 m2 de superfície, situat al Parc municipal de l’Estació (finca núm. 1 del plànol annex-
1), per un local a la planta baixa de l’edifici que l’empresa CEREALES Y FERTILIZANTES 
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VIÑAS S.A. construirà sobre les finques de la seva propietat situades  al Passeig Romeu 
(finques núm. 2 i 3 del plànol annex-1), d’acord amb la normativa urbanística actualment en 
vigor i la llicència municipal d’obres que en el seu moment se li atorgui. 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal. 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Ensenyament i Esports proposa 
l’adopció dels següents acords:  
Primer.- Aprovar l’esborrany del conveni urbanístic a subscriure amb l’empresa CEREALES 
Y FERTILIZANTES  VIÑAS S.A. 
Segon.- Facultar l’Alcalde perquè, en representació de la Corporació, signi tots el documents i 
actes que siguin necessaris per l'execució d'aquest acord. 
Tercer.- Notificar-ho a l’empresa interessada.” 
 
En aquest punt el Sr. Comas s’absenta de la sessió, per ser part interessada a l’expedient. 
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica el contingut del conveni. Diu que aquest ja és el 
segon que es fa, que amb l’anterior equip de govern s’havia arribat a un acord, però que quan 
ells varen entrar a l’Ajuntament no el varen trobar correcte i es varen iniciar noves converses 
que han tingut com a resultat aquest nou conveni . Diu que aquest acord permet la construcció 
per part de l’empresa Viñas d’una porció de terrenys propietat de l’Ajuntament situada al Parc 
de l’Estació i que a canvi l’Ajuntament rebrà un local acabat.  
 
El Sr. Ramírez diu que consideren que el conveni es beneficiós per a ambdues parts i que ara 
caldrà trobar una utilitat al local, com per exemple l’escola d’artesania. 
 
El dictamen és aprovat per unanimitat dels presents. 
 
El Sr. Comas es reincorpora a la sessió. 
 
8è.- PROPOSTES URGENTS.-  
 
8.1 Aprovació de la urgència d’una proposta d’Alcaldia relativa a l’IES.  
 
El  Sr. Alcalde demana que s’aprovi la urgència d’aquesta proposta per tal de poder-li donar 
tràmit com més aviat millor. 
El  Sr. Comas demana si la petició que es tractés aquest tema va arribar després que es fes la 
Comissió Informativa. 
El Sr. Barceló respon que no. 
El Sr. Comas diu que aprovaran la urgència,  tot i que consideren que s’havia d’haver tractat a 
la Comissió Informativa. 
 
La urgència és aprovada per unanimitat dels presents 
 
8.2 Sol·licitud al Departament d’Ensenyament d’augment d’oferta educativa 
postobligatòria a l’IES.    
 
Es llegeix la següent proposta:  
 
“En el Consell Escolar Municipal del dia 15 de febrer de 2001 la directora de l’IES va 
presentar la proposta de sol·licitar al Departament d’Ensenyament una millora de l’oferta 
postobligatòria del centre mitjançant la implantació a l’IES de Llagostera d’un cicle formatiu 
de grau mitjà i/o un batxillerat artístic. 
La proposta està argumentada amb els següents motius: 
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 Amb l’oferta actual de batxillerats difícilment s’ompliran les dues línies previstes. 
 El cicle formatiu de grau mitjà hauria de ser d’una modalitat que no s’ofertés en centres de 

secundària de municipis propers i que respongués a necessitats d’alguna activitat 
econòmica rellevant en el nostre municipi. 

 El batxillerat artístic més proper s’ofereix a Girona i està complet.  
 Amb aquesta oferta podrien quedar-se al centre més alumnes, que ara han de marxar a 

altres centres per no trobar a Llagostera l’especialitat que volen cursar. 
 Donada la formació de la plantilla actual de l’IES, segurament aquest increment d’oferta es 

podria aconseguir amb un augment de només dos professors. 
 Una més variada oferta educativa podria atraure alumnes d’altres municipis i això 

beneficiaria la convivència i la diversitat entre els alumnes, que ara són exclusivament de 
Llagostera 

 Una oferta de cicles formatius i /o batxillerat afavoriria també l’equilibri territorial de 
l’oferta educativa a les comarques gironines. 

Atès que el Consell Escolar Municipal va acordar per unanimitat donar suport a aquesta 
proposta,  es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
Primer.- Donar suport a la petició del Consell Escolar Municipal de sol·licitar al Departament 
d’Ensenyament la millora de l’oferta educativa postobligatòria de l’IES de Llagostera 
mitjançant la implantació d’un cicle formatiu de grau mitjà i/o d’un batxillerat artístic.” 
 
El Sr. Comas diu que hi està d’acord, ja que una major oferta de cicles formatius dóna més 
vida a l’IES.  
 
La proposta 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.  
 
El Sr. Comas pren  la paraula i manifesta la seva queixa pel fet que no se’ls convidés al dinar 
que es va fer de presentació de la campanya de les jornades gastronòmiques, ja que al seu 
entendre són igual de representatius que la resta de regidors i que per altra banda altres 
Ajuntaments sí que varen convidar  membres de l’oposició. 
També manifesta la seva queixa pel fet que la convocatòria de l’acte de presentació de la 
variant de Llagostera, que  va arribar a l’Ajuntament mitjançant un fax i un sobre,  no se’ls fes 
arribar, amb la qual cosa entenen que la voluntat era que no se n’assabentessin i  presenta la 
seva protesta formal i demana que no torni a passar. 
 
El Sr. Alcalde respon que,  pel que fa a la campanya  gastronòmica, li sembla que ja va 
comentar que es faria a Llagostera, però que de Llagostera només varen anar-hi ell i el Sr. 
Ramis, com a regidor encarregat de l’àrea. Diu que únicament l’Ajuntament de Sant Feliu, 
sembla que per motius interns de govern, va portar més assistents. Demana disculpes si és que 
no va informar prou bé. 
Pel que fa al tema de la convocatòria de presentació de la variant,  ha de dir que el fax va 
arribar força dies abans del Ple i es va pensar que,  com que els membres de l’oposició 
passarien per l’Ajuntament per examinar els expedients,  trobarien el fax a la carpeta que 
tenen. 
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El Sr. Comas diu que troba estrany que no es digués al Ple per part de l’Alcalde. 
El Sr. Alcalde diu que és cert que ho volia  haver dit en el Ple, però que se’n va descuidar. 
Acaba dient que poden tenir la certesa que mai ha estat la seva intenció excloure’ls dels actes 
que es fan. 
 
Seguidament el Sr. Comas pren de nou la paraula i pregunta pel PEIN de les Gavarres, ja que 
en el seu moment l’Ajuntament va fer-hi al·legacions i si se sap com ha quedat definitivament. 
El Sr. Alcalde diu que s’està estudiant i que ara es poden presentar al·legacions també per part 
del veïns i que ja s’ha posat informació a les cartelleres municipals. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde fa referència a un escrit presentat pel Grup de Convergència en 
data 22 de gener, pel qual sol·licitaven informació de la Festa Major. 
El Sr. Comas diu que volen la resposta per escrit. 
El Sr. Alcalde respon que tot el que demanen és informació que ja han tingut a la seva 
disposició i per tant,  com que la resposta ja constarà en acta,  és així com se’ls respondrà: 
Punt 1r.- Ja han tingut accés a la llista detallada de la liquidació d’ingressos i despeses de la 
Festa Major del 2000.   
Punt 2n.- No existeix l’aprovació d’una liquidació de manera conjunta i per tant les dades es 
troben a partir de les partides del pressupost i del resum que s’ha fet. 
3r.- Ja han repetit moltes vegades que són partides vinculades i mentre no se sobrepassi el 
nivell de vinculació és correcte i legal. 
4t.- Ja ho han consultat i fins i tot han obtingut còpies. 
 
El Sr. Comas diu que,  pel que fa a aquest últim punt,  l’inventari que varen demanar no estava 
subscrit per ningú. 
La Sra. Vila diu que ella com a regidora de Cultura i Festes es responsabilitza que l’inventari 
que es va donar coincidia amb el material que hi havia en el moment que es va fer. Per altra 
banda diu que suposa que l’únic objectiu d’aquesta segona petició de la liquidació és originar 
més feina i fer perdre el temps. 
 
El Sr. Alcalde diu que fins ara no s’ha dit mai no a qualsevol demanda d’informació, però que 
si se segueix en aquest línia de demanar repetidament la mateixa informació s’haurà de 
plantejar el tema. 
Per altra banda diu que vol aclarir l’afirmació que es va fer a l’últim Ple per part de CiU que 
no s’havia facilitat la documentació sol·licitada per poder estudiar els temes del Ple, ja que 
pensa que no és cert, perquè tota la documentació del Ple estava a punt quan es va convocar. 
El Sr. Comas respon que varen demanar les factures per fer comprovacions relacionades amb 
el pressupost  i que ells entenen que se’ls van posar traves. 
El Sr. Alcalde respon que si ho creuen oportú poden plantejar ara la pregunta. 
 
El Sr. Noguera pren la paraula i demana al Sr. Ayach què pensa fer amb els camins públics 
que està fent malbé com a conseqüència de la talla de bosc que fa i si té intenció d’arranjar-los. 
El Sr. Ayach respon que en primer lloc ell no és el propietari dels terrenys i en segon lloc que 
el Sr. Noguera li digui quins són els camins que segons ell són públics. 
 
El Sr. Noguera acusa el Sr. Ayach d’haver fet malbé un pont quan es varen  netejar les rieres 
quan era regidor. 
El Sr. Ayach respon que ell no va fer malbé cap pont. 
 
El Sr. Ayach demana en què s’ha basat l’Ajuntament per convocar els veïns de les Gavarres si 
segons li han dit no hi cap plànol. 
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El Sr. Noguera pregunta al Sr. Ayach si ell   el té i si té el plànol general del municipi que 
varen entregar els bombers en el seu dia. 
El Sr. Ayach respon que no.  
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts de dotze de la nit s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho 
certifico.  
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ACTA Nº 3/2001 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 28 DE MARÇ DEL 2001.-  
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-vuit de març de l’any dos mil u es 
reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes 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,  Manel Ramírez Malagón, Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvadó 
i Salvador Devant Ribera. Excusen la seva assistència els Regidors Srs. Josep Comas Boadas i 
Encarna González Ferrando.  Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que en nom propi i de tots els regidors vol fer una 
manifestació de rebuig davant dels darrers assassinats de l’agent dels mosso d’esquadra, Sr. 
Santos Santamaría ocorregut a Roses i del regidor Froilán Elespe ocorregut a Renteria. 
Seguidament fa les següents declaracions: 
1r.-Reiterar les diverses declaracions de condemna fetes en el Ple d’aquest Ajuntament de 
rebuig al terrorisme i, per tant, refermar el nostre compromís amb la democràcia, la pau i la 
llibertat. 
2n.- Refermar aquest compromís nostre davant la violència terrorista i el seu menyspreu 
intolerable per la vida, que és el més fonamental dels drets humans. Tot objectiu polític pot 
propugnar-se legítimament en democràcia, però la seva defensa no pot justificar mai l’ús o 
l’acceptació de la violència. 
3r.- Instar la col·laboració entre totes les institucions i entre els governs per aconseguir la fi 
definitiva i irreversible de la violència terrorista en totes les seves manifestacions. 
4t.-Reclamar el diàleg i la unitat de totes les forces polítiques democràtiques, com a expressió 
del compromís amb el dret de viure en llibertat, de condemna inequívoca als que maten, i com 
a única esperança d’obtenir la pau. 
5è.- Manifestar el nostre reconeixement a tots els acords, esforços i iniciatives polítiques i 
socials fetes arreu de l’Estat per aconseguir aquests objectius, sense perjudici de la valoració 
que de cada un d’ells  pugui fer-se. La fi de la violència  ha d’ésser i és un esforç conjunt de 
tots els demòcrates. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde manifesta el condol de la Corporació davant la recent mort del Sr. 
Josep Galobardes Alsina, exregidor d’aquest Ajuntament i la del Sr. Antoni Vila Espier, agent 
de la Policia Local. 
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 28-2-2001. 
 
S’aprova l’acta amb les següents esmenes: 
 
A petició del Sr. Postigo s’introdueix una esmena a la pàgina 2 de l’esborrany de l’acta en el 
paràgraf on diu: ”diu que es farà arribar a Enher tot sol·licitant que esmenin els defectes 
detectats a l’estudi i que es redacti una quarta alternativa tal com es va fer a Cassà”, ha de dir: 
“diu que es farà arribar a Enher tot sol·licitant que esmenin els defectes detectats a l’estudi i 
que plantegin les diferents alternatives”.   
També en el següent paràgraf  després de solidaritzar, s’hi afegeix: “en nom de tots els 
regidors”. 
També demana que a la pàgina 16 primera línia on diu “podia haver dit al Ple”, digui “volia 
haver dit al Ple”. 
El Sr. Soler demana que s’introdueixin les següents esmenes: 
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A la pàgina 6, en la seva primera intervenció a la segona  línia després de “ha d’ésser “ s’hi 
afegeixi  “com el seu propi títol indica ha d’ésser de foment i que amb aquesta ordenança no 
n’hi prou perquè no ho és”. 
A la pàgina 8 en la seva intervenció a la línia 3 cal afegir-hi després de joventut “amb la 
posada en marxa del Pla nacional de Joventut”... 
 
Seguidament el Sr. Ramírez pren la paraula i demana en nom del Sr. Comas que es rectifiqui 
l’acta en el següent sentit: 
A la pàgina 10  a la intervenció del Sr. Comas, línia tres després de carrer s’hi ha d’afegir 
“igual en tots els serveis no fins al mig del carrer tal com està contemplat”. També que es 
substitueixi la paraula amb de l’ últim paràgraf i que digui “ el mateix al carrer Costa Brava”. 
 
El Sr. Ayach demana que es reflecteixi a l’acta la  seva resposta a la pregunta que li va fer el 
Sr. Noguera i que consta a la pàgina 16 de l’acta sobre si tenia el plànol general del municipi 
que li va fer el Sr. Noguera i que va respondre que no.  
 
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 del Decrets dictats des de l’últim Ple que van des del número 198 
al 309. 
Destaca els següents : 
Número 204 relatiu a la llicència a Serveis de la Conca del Ridaura, S.A.   per a la instal·lació 
d’una planta de lixiviats a l’abocador de Solius. 
 
2.2 Acords de Comissió de Govern.  
 
Destaca els següents acords de la Comissió de Govern:  
 
Comissió del dia 27-2-2001: 
Instal·lació línia accés a Internet amb ADSL.  
Adquisició material per el Teatre del Casino Llagosterenc i per al Local  Polivalent.  
 
Comissió del dia 6-3-2001: 
Adquisició d’arbres per la zona verda de la zona industrial amb motiu de la celebració del dia 
de l’arbre. Explica que aquesta és una mesura més per tal d’adecentar la zona industrial. Diu 
que també s’han fet requeriments als propietaris perquè posin panots a la vorera  i que es varen 
plantar arbres a l’entrada de la zona industrial per fer-la més atractiva. 
Sol·licitud de subvenció per enjardinament i instal·lació d’hidrants. 
Sol·licitud de subvenció per mesures contra incendis als sectors de Selva Brava i Fontbona. 
Contractació arranjament embornal zona industrial. 
 
Comissió del dia 13-3-2001: 
Aprovació oferta ocupació any 2001. 
 
Comissió del dia 20-3-2001: 
Concessió de subvenció al GRAMC per serveis de mediació intercultural. 
Contractació de la realització de l’inventari i diagnosi de l’enllumenat públic. 
Queixa al Consell Comarcal pel deficient servei en la recollida selectiva. 
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Seguidament el Sr. Alcalde informa sobre la situació dels diferents projectes en matèria de 
carreteres que afecten el municipi. 
1r.- Variant. Explica que avui ha sortit publicat al DOGC l’informe previ de la variant  i que 
ara està a informació pública i que els veïns poden fer-hi al·legacions. Explica que per part de 
l’Ajuntament  i pensant en els veïns de Llagostera Residencial es redactarà un escrit proposant 
diverses alternatives  i que els veïns facin arribar a carreteres la que creguin més adient.    
Tot seguit explica que s’han iniciat les obres de la cruïlla de Caldes. 
Pel que fa a la C253A, diu que dilluns passat el Director General de Carreteres els va 
comunicar que ha aprovat el projecte i que en 15 dies l’enviaran i que es preveu que les obres 
comencin el setembre. 
Quant a la cruïlla de Sant Llorenç,  el Director General ha comunicat  que han modificat el 
criteri inicial que preveia dues rotondes i que ara es preveu fer un pont, però amb interseccions 
normals i que les obres començaran després de l’estiu. 
Seguidament informa que ha acabat la campanya gastronòmica del peixopalo i que ha tingut 
un notable èxit, ja que a Llagostera s’han servit 415 menús, i que ara el dia 6 d’abril 
s’inaugura la campanya de les faves i pèsols i que es farà a Platja d’Aro. 
A continuació informa sobre la situació en què es troba la construcció del nou institut 
d’ensenyament, diu que els tràmits de la urbanització Ganix van endavant  i diu que es preveu 
que pel Ple d’abril es pugui aprovar el projecte de compensació i possiblement també el 
d’urbanització. 
 
2.3 Contractacions de personal.  
Nomenament del Sr. Roberto Ortiz com  a Agent de la Policia Local. 
 
2.4 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera hi té 
representació. 
No se’n produeixen.  
 
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS, SERVEIS SOCIALS I 
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ:  
 
3.1 Convocar concurs per a l’adjudicació d’una llicència d’auto-taxi.     
 
Es llegeix la següent proposta:  
 
“Atès que hi havia una llicència de taxi concedida a nom del Sr. Antonio Breto Carilla i a 
causa de la seva malaltia va donar-se de baixa com a titular de la plaça que tenia concedida en 
data 7 de febrer de 1996, quedant vacant una nova plaça de taxi.   
Havent-hi actualment dues places de taxi lliures i per tal de garantir la qualitat d’aquest servei 
en el municipi, 
Examinat  el Plec de Clàusules econòmico-administratives per a l'adjudicació mitjançant  
concurs lliure d’ una llicència d'auto-taxi  per  al servei   de  transport  urbà  i  trobat  
conforme,  es   dictamina favorablement  i es proposa  al Ple de la Corporació  l'adopció  del 
següent acord:  
Primer.- Aprovar  el Plec de Clàusules econòmico-administratives que regiran el concurs 
lliure d’una llicència d’auto-taxi per al servei de transport urbà. 
Segon.-   Exposar-lo  al  públic durant el termini de quinze dies  en  el Butlletí  Oficial de la 
Província a efectes d'examen  i  reclamacions. 
Tercer.- Convocar  concurs  per a l'adjudicació  d’una  llicència d’auto-taxi i disposar-ne  la 
publicació simultàniament  amb  l'anunci  de convocatòria.” 
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El Sr. Ramírez pren la paraula i demana si un representant del seu grup podrà formar part de la 
Mesa per valorar el concurs.  
El Sr. Alcalde respon que sí. 
 
El dictamen és aprovat per unanimitat dels presents. 
 
3.2 Creació del registre de parelles de fet i aprovació del Reglament.  
 
Es llegeix el següent dictamen:  
 
“El lliure desenvolupament de la personalitat i la igualtat davant la llei, que constitueixen drets 
fonamentals de l’ordenament jurídic i social, demanen de tots els poders públics la promoció 
de les condicions perquè aquesta llibertat i igualtat dels ciutadans i dels grups en què 
s’integren siguin reals i efectives, i els obstacles que n’impedeixen o en dificulten la plenitud 
han de ser substituïts ( arts. 1.1, 9.2, 10.1 i 14 de la Constitució espanyola). 
Tot home i tota dona, en el lliure i legítim exercici de la seva autonomia personal, tenen dret a 
constituir, mitjançant una unió efectiva estable, una comunitat de vida que, completada o no 
amb fills, doni lloc a la creació d’una família, la protecció social, econòmica i jurídica de la 
qual els poders públics han d’assegurar (art. 39.1 de la Constitució espanyola). 
El matrimoni és la forma institucionalitzada en què històricament s’ha manifestat aquesta unió 
efectiva i estable, però avui els models de convivència s’expressen de manera molt 
diversificada i existeixen moltes parelles que opten, o s’hi veuen obligades, per establir la seva 
comunitat permanent de vida –això vol dir crear la seva pròpia família- al marge del 
matrimoni, sense que per això les seves relacions personals s’hagin de considerar de pitjor 
qualitat social ni les seves obligacions paternofilials de menor entitat jurídica. 
Aquestes parelles –que constitueixen unions no matrimonials- i les famílies que se’n deriven 
han de poder gaudir de la mateixa protecció social, econòmica i jurídica que les unions 
matrimonials i les seves famílies, a fi de garantir el respecte i la promoció dels anteriors 
principis fonamentals de lliure desenvolupament de la personalitat i d’igualtat de tots els 
ciutadans. 
Aquesta protecció constitucional ha d’arribar, pels mateixos fonaments, a unions estables i 
efectives constituïdes per parelles del mateix sexe, un cop superades les injustificables 
situacions que han marginat i fins i tot criminalitzat les persones que per la seva lliure 
orientació sexual demanen una vida en comú amb una altra persona del mateix sexe. 
La resposta legal i judicial a aquesta realitat social d’unions no matrimonials és tímida encara 
avui, la qual cosa suposa per a molts ciutadans situacions de desempara jurídica i de penoses 
injustícies en àmbits tan diferents com el civil, l’administratiu, el fiscal, el social o el penal. 
L’exigència constitucional d’igualtat i llibertat està adreçada a tots els poders públics i per 
això es considera oportú oferir des de l’administració municipal un instrument que afavoreixi 
la igualtat i garanteixi la protecció social, econòmica i jurídica de les famílies constituïdes 
mitjançant unions no matrimonials. 
Vista la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella, i en concret el seu article 2, 
que permet l’acreditació d’aquestes unions per  qualsevol mitjà de prova admissible i suficient, 
La Comissió Informativa de Governació, Obres i Serveis, Serveis Socials, Sanitat i Activitats 
Econòmiques proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Crear el Registre municipal de parelles de fet. 
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament del Registre municipal de parelles de fet. 
Tercer.- 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. 
Quart.- En el cas de no presentar-se al·legacions, es considerarà aprovat definitivament. 
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Cinquè.- Aprovar el model de sol·licitud d’inscripció i de declaració, que consta a 
l’expedient.” 
 
La  Sra. Pla pren la paraula i explica que es crea aquest registre perquè se’n puguin beneficiar 
les persones que escullen aquest tipus de relació i així se’ls facilita aquesta protecció. 
El Sr. Alcalde explica que,  tot i que la llei ja preveu tota una sèrie de mesures,  aquesta és una 
més que pot servir de prova. 
 
El dictamen és aprovat per unanimitat dels presents. 
 
3.3 Posicionament sobre la violència domèstica contra les dones.  
 
Es llegeix la següent proposta:   

 
“POSICIONAMENT DE L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA SOBRE LA VIOLÈNCIA 
DOMÈSTICA CONTRA LES DONES. 
Enguany s’han produït a l’Estat 58 casos mortals de violència contra dones en l’àmbit familiar. 
La gravetat dels fets fa palesa la importància d’una atenció adequada a aquest fenomen, que és 
un problema social, més enllà de la suma dels casos individuals. Les denúncies per 
maltractaments augmenten any rere any i indiquen que la societat ha disminuït la seva 
tolerància respecte a aquest tipus de violència. Paral.lelament, les institucions han respost de 
forma heterogència a la creixent demanda social d’atenció a aquest fenomen. 
Llagostera tampoc no és una excepció i al nostre poble també es produeixen casos de violència 
domèstica, algun dels quals ha transcendit als mitjans de comunicació i d’altres no, però en 
definitiva no podem quedar al marge d’aquest problema. 
Cal recordar que l’any 2000 ha estat l’Any internacional de la cultura de la pau. Aquesta està 
definida com un conjunt de valors, actituds, tradicions, comportaments i estils de vida basats, 
entre d’altres, en el respecte a la vida, la fi de la violència i la promoció i la pràctica de la no 
violència. El seu desenvolupament, segons les Nacions Unides, està íntegrament lligat a 
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona. 
Així mateix, la declaració de les Nacions Unides sobre l’Eliminació de la Violència contra la 
dona definia la violència de gènere de la següent manera: s’entén qualsevol acte de violència 
basat en la pertinença al sexe femení, que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o 
sofriment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces d’aquests actes, la 
coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la 
privada. A més les Nacions Unides afirmen que aquesta violència constitueix una 
manifestació de relacions de poder històricament desiguals entre l’home i la dona i a la 
declaració de Bejing de 1995 es torna a manifestar que la violència esdevé un gran obstacle 
per assolir la igualtat d’oportunitats i l’avenç de les dones i, conseqüentment l’avenç de les 
societats. 
És des d’aquesta perspectiva que l’Ajuntament de Llagostera fa seu el posicionament que en 
aquest tema té la Federació de Municipis de Catalunya i recorda que cal una intervenció 
integral pel que fa a aquest fenomen: Les mesures pal·liatives i d’atenció a les víctimes 
haurien de ser indestriables de la prevenció primària (educació per a la no violència) i la 
prevenció secundària (dirigida a la població més vulnerable) i haurien d’anar acompanyades 
per una correcta atenció a les dones maltractades en vistes a reinserir-les laboralment i social. 
Una atenció integral del problema exigeix una acció coordinada de les institucions implicades. 
L’esforç fet per les administracions locals en atenció a dones víctimes de maltractaments ha 
estat creixent en resposta a les demandes de les ciutadanes, però mancada de recursos i sense 
tenir competències per fer bona part de les polítiques necessàries. 
La creixent demanda social ha portat la Generalitat a crear una comissió de treball sobre el 
tema on les diferents administracions hi siguin implicades. Per tot això exposat la Comissió 
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Informativa de Seguretat ciutadana, Serveis socials, Solidaritat i cooperació, Obres i serveis, 
Promoció local i Sanitat i consum proposa al Ple de l’Ajuntament que es manifesti favorable a 
aquest posicionament: 
Primer.- Que les polítiques d’atenció a les dones maltractades han d’anar necessàriament 
acompanyades per polítiques preventives i de foment d’un canvi de valors en els àmbits 
educacional i comunicatiu. 
Segon.- Que cap política per atendre les dones víctimes de violència domèstica i destinada a 
combatre la violència domèstica contra les dones serà eficaç si no es compta amb els agents 
que ja han afrontat la qüestió fins ara, en especial els ens locals i les associacions de dones. 
Tercer.- Que cal una coordinació dels diferents àmbits i estaments implicats en el si de les 
institucions en la prevenció de la violència domèstica i en l’atenció a les seves víctimes: 
mèdic, policial, assistencial i de promoció de les dones. 
Quart.- Que cal una dotació de recursos adequada a la gravetat del fenomen de la violència 
domèstica. Tot esforç serà estèril si la Generalitat de Catalunya no dóna prioritat 
pressupostària creant un fons específic per a aquesta qüestió. 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social, a l’Institut Català de la 
Dona,  a la Federació de Municipis de Catalunya, al Departament de Sanitat i Seguretat Social, 
a la Delegació del Govern de la Generalitat a Girona i a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques.” 
 
El Sr.Alcalde pren la paraula i diu que aquest és un tema que s’ha volgut tractar, ja que tot i 
que sembla que només es dóna a les grans ciutats no és així i també a Llagostera n’hi ha hagut 
casos, explica que,   d’uns la premsa se n’ha fet ressò i d’altres no  però que n’hi constància a 
l’Ajuntament. 
 
El Sr. Ramírez  pren la paraula i  diu que el vot del seu grup serà favorable, tot i que al seu 
entendre s’hi hauria  de comunicar l’acord al Departament de Sanitat, a la Delegació 
Territorial del Govern, a la Federació de Municipis i a l’Associació de Municipis. 
 
El dictamen és aprovat per unanimitat amb l’esmena presentada pel Sr. Ramírez. 
 
3.4 Adopció de diversos acords en relació a la llei d’estrangeria.  
 
Es llegeix la següent proposta:  
 
“Motivació  
 
L’article 13 de la Constitució Espanyola estableix que els estrangers gaudeixen a Espanya de 
les llibertats públiques que garanteix el seu Títol I, en els termes que estableixen els tractats i 
la llei. 
La igualtat de drets és la base sobre la qual s’ha de fonamentar una societat democràtica. 
Privar, per raons d’origen, de l’exercici dels drets fonamentals a persones que viuen de forma 
estable al nostre territori és posar en qüestió un dels principis bàsics del sistema democràtic. 
L’aprovació de la nova Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, sobre drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la seva integració social ha estat un veritable pas enrere pel que fa al 
reconeixement dels drets bàsics per a tothom. 
El reconeixement, per part de totes les forces polítiques, de l’eficàcia de l’anterior marc 
legislatiu en matèria d’estrangeria (LO 4/2000) va suposar l’inici d’un treball parlamentari 
dirigit a adequar aquest marc a les necessitats de la nostra societat i, especialment, a facilitar la 
integració social i política de les persones de països tercers establertes o amb intenció 
d’establir-se al nostre país. D’aquest consens s’en va desmarcar l’actual partit del Govern 
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Central i això, juntament amb la posterior aprovació de la Llei 8/2000, està generant una forta 
conflictivitat social i un rebuig frontal al nou text.  
Fruit d’aquest nou marc i a partir del passat 23 de gener, data en la qual va entrar en vigor 
aquesta Llei, els ciutadans de països tercers que viuen al nostre país han vist retallada i 
limitada bona part dels drets fonamentals establerts en tractats i acords internacionals vigents a 
Espanya i de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans de 1958, com són el 
dret d’associació, de sindicació i de vaga. També es limita l’assistència jurídica gratuïta en 
casos de necessitat i s’amplia de dos a cinc anys el temps d’estada necessari per accedir al dret 
de residència.  
L’exclusió torna a ser una via habitual de resolució d’infraccions. La nova proposta també 
contempla no haver de motivar la denegació de visat per a aquells que vulguin optar per vies 
regulars d’entrada. 
Així mateix, també es contempla una retallada de drets polítics de les persones de països 
tercers que tenen regularitzada la seva situació, en allunyar-se la possibilitat de reconeixement 
del dret de vot. 
 
Com afecta aquesta llei l’administració local  
 
Aquest conjunt de restriccions deixa en entredit l’actuació dels municipis. L’actual situació va 
ser prèviament anunciada i denunciada pel món municipal, que representa l’àmbit on es 
desenvolupa la vida diària d’aquestes persones, al marge de la situació legal en què es trobin. 
En concret, programes d’atenció a aquest col·lectiu, aprovats amb el consens de totes les 
forces polítiques, es poden veure seriosament qüestionats per la nova normativa. 
La Llei 8/2000 respon a la visió policial que l’actual Govern té de la política d’immigració, on 
les competències directes han passat a ser del Ministeri d’Interior. Es restringeix el dret a 
l’educació en els nivells no obligatoris, l’accés als ajuts públics en matèria d’habitatge, el dret 
a la participació política al simple fet d’ésser escoltats i es deixen de preveure mesures de 
responsabilitat administrativa en les condicions d’allotjament i en els serveis socials. Tots 
aquests aspectes contribuiran a l’aparició de situacions d’exclusió social i a la manca de 
cohesió social; en definitiva, contribuiran a la criminalitzacio de la immigració, i dificultaran 
la lluita contra les pràctiques d’explotació d’éssers humans per part de determinats grups que 
actuen al marge de la llei i amb la voluntat d’aprofitar-se d’una mà d'obra barata i desprotegida 
dels drets fonamentals. 
Atesos aquests motius exposats la Comissió Informativa de Seguretat ciutadana, Serveis 
socials, Solidaritat i cooperació, Obres i serveis, Promoció local i Sanitat i consum proposa al 
Ple de l’Ajuntament que es manifesti favorable a aquest posicionament: 
 
EXPRESSEM 
 
La nostra solidaritat i preocupació per la situació en què es troben les persones immigrades de 
països tercers involucrades en els darrers esdeveniments en relació a les tancades i a les vagues 
de fam a què s’han vist abocats per a la defensa dels seus drets ciutadans. 
La voluntat de l’Ajuntament de Llagostera de no alterar l’empadronament de persones 
estrangeres, encara que no acreditin el permís de residència, entre d’altres coses, perquè això 
seria contrari a la legislació vigent i al deure d’atendre tots els éssers humans. 
Així mateix, 

MANIFESTEM 

Primer.- Estem convençuts que només des del consens social i polític serà possible endegar 
polítiques d’immigració raonables, tant per la canalització dels fluxos migratoris com per les 
polítiques d’integració i ciutadania que garanteixin la vertebració social i la convivència.  
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Segon.- Demanem la reconsideració del text de la LO 8/2000 pel seu caràcter restrictiu, contrari a 
les perspectives d’integració social de la població immigrada i, en conseqüència, al respecte a la 
diversitat i la convivència a les nostres ciutats. 
Tercer.- Demanem al Govern Central i al de la Generalitat de Catalunya que assumeixin, tant 
per raons de competències com per haver impulsat i haver donat suport a aquesta llei, les 
responsabilitats que els pertoquen en la cerca d’una sortida a l’actual crisi. En aquest sentit, 
demanem que es posi en marxa de forma immediata la Taula de la Immigració, formada per la 
Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes, per definir la política d’immigració a 
portar a terme a Catalunya, com també la realització d’un estudi que determini la necessitat i la 
capacitat d’absorció a Catalunya de persones de països tercers. 
Quart.- Cal utilitzar totes les vies que l’actual legislació conté per tal de permetre l’accés àgil 
a la regularització de les persones immigrades de països tercers, elaborant un Reglament 
d’aplicació de la Llei que permeti recuperar i garantir els drets fonamentals de tota la població 
immigrada de països tercers. 
Cinquè.- Des de les administracions locals reclamem que puguem disposar de les eines 
humanes i materials per desenvolupar una política d’integració que garanteixi la vertebració 
social i la convivència dels ciutadans de països tercers sempre que la situació així ho 
requereixi.  
Sisè.- La realitat econòmica de Catalunya fa necessari l’establiment de processos ordinaris i 
àgils de regularització de les persones immigrades de països tercers, que permetin atendre les 
demandes puntuals i ordinàries del mercat laboral.” 
 
El Sr. Alcalde explica  que la intenció de l’equip de govern és començar a tractar amb més 
profunditat  el tema de la immigració i s’ha volgut aprofitar que el dia 21 de març es va 
celebrar el dia internacional contra la discriminació racial i que aquest acord és la petita 
aportació del municipi. Diu que els immigrants que volen empadronar-se se’ls empadrona tant 
si tenen papers com no, ja que així ho marca la llei, tot i que últimament per part d’algun 
estament  s’ha fet alguna suggerència en sentit contrari. Segueix dient  que la postura de 
l’Ajuntament és donar el mateix tracte als immigrants que als altres  veïns i que no és cert que 
els immigrants tinguin més ajudes que la resta, ja que per part de l’Ajuntament es tracta igual  
totes  les persones que viuen a Llagostera. 
 
La Sra. Pla pren la paraula i diu que els immigrants que viuen a Llagostera tenen els mateixos 
drets i els mateixos deures que la resta dels llagosterencs. 
 
El Sr. Ramírez pren la paraula i  diu que el seu punt de partida envers el tema de la immigració 
és que la situació política i social respecte al tema és molt delicada, no gaire còmoda per a 
ningú i que aixeca molts recels i que el seu posicionament global es basa principalment en la 
necessitat de recuperar el consens de totes les forces polítiques i agents socials, en la necessitat 
de saber explicar el fenomen de la immigració en termes positius, en la necessitat d’orientar 
les accions vers l’efectiva integració social com a mecanisme per  evitar l’exclusió i la 
crispació i en el fet d’articular polítiques globals per aconseguir una gestió racional dels fluxos 
migratoris  en la qual hi tinguin participació activa  les CCAA i els municipis. Segueix dient 
que al seu entendre una correcta política d’immigració ha d’ésser integradora i ha d’implicar 
avançar cap una efectiva igualtat de drets i deures dels immigrants, tal com ja ha dit la Sra. Pla 
i al seu entendre la millor forma de portar-la a terme és fent aportacions positives que 
responguin a les necessitats que la societat reclama i no posant en qüestió una llei que encara 
que no és tan avançada com es voldria, és molt millor i dóna més protecció als immigrants  
que la que estava en vigor fins fa menys d’un any. Acaba dient que el seu vot serà l’abstenció. 
El Sr. Alcalde pren de nou la paraula i diu que no es pot oblidar que la immensa majoria de 
tots nosaltres procedim de la immigració, ja que els catalans varen anar a Sudàmerica i  
Catalunya va rebre un flux important de gent procedent d’altres regions d’Espanya. 



 9

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova amb el següent resultat: 
A favor                                      7 (ELL) 
Abstencions                               4 (CiU) 
 
4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE SANITAT:  
 
4.1 Aprovació inicial del projecte d’ampliació del Dispensari Municipal. 
 
Es llegeix la següent proposta:  
 
“Vist el “Projecte bàsic i executiu d’ampliació i reforma del CAP Llagostera”, promogut per 
l’Ajuntament i redactat  per l’arquitecte Sr. Pere Casajoana Salvi per encàrrec del Servei 
Català de la Salut, amb un pressupost d’execució per contracta de 51.999.683,- 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, es proposa al Ple l’adopció del següent  acord: 
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte bàsic i executiu d’ampliació i reforma del CAP 
Llagostera”, promogut per l’Ajuntament i redactat  per l’arquitecte, Sr. Pere Casajoana Salvi, 
amb un pressupost d’execució per contracta de 51.999.683,- PTA, condicionant-ne l’aprovació 
definitiva a la prèvia presentació de la següent documentació: 
Els preus unitaris. 
El Plec de prescripcions tècniques particulars. 
Una proposta de classificació que, segons el registre de contractistes, hagi de tenir l’empresari. 
L’Estudi de Seguretat i Salut. 
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 manifesta que aquest punt va lligat amb el punt 4.2 i que per tant, l’explicació 
serà conjunta.  
 
Es llegeix el dictamen i seguidament el Sr. Ramis pren la paraula i diu  que amb aquesta 
ampliació es dobla la superfície existent i que segons els propis tècnics de Sanitat és un 
projecte ambiciós i que té capacitat per donar més serveis dels que actualment es necessita. 
Seguidament explica els trets bàsics del projecte d’ampliació. També explica que per tal de 
finançar l’obra és previst signar un conveni entre l’Ajuntament i el Departament de Sanitat. 
Diu que Sanitat pagarà a l’Ajuntament 56 milions de pessetes en tres anualitats i que per la 
seva banda l’Ajuntament haurà de contractar l’obra  i que per tant n’haurà d’avançar el 
finançament i fer-se càrrec dels interessos. Diu que és previst que les obres es puguin iniciar 
després del mes de setembre. 
El Sr. Alcalde explica que en el proper Ple es portarà una modificació de crèdit per poder 
contractar l’obra, ja que,  una vegada estigui aprovat definitivament el projecte,  es convocarà 
la subhasta per a la seva contractació. 
A continuació el Sr. Ramírez pren la paraula i diu que tots es poden felicitar pel fet que el 
tema vagi endavant, ja que fa més de dos anys que se’n parla. Afegeix que serà un ambulatori  
que estarà bé, ja que està pensat per atendre deu mil persones. Fa referència al fet que la sala 
d’espera de l’edifici superior no té llum natural. Seguidament demana qui es farà càrrec de 
l’equipament. 
El Sr. Ramis respon que en relació a l’equipament l’IAS ha dit que se’n fa càrrec ell, tot i que 
no ho han dit per escrit.  Pel que fa al tema de la  llum natural de la sala d’espera,  hi ha 
finestres laterals. 
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El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que s’ha lluitat molt perquè el conveni fos avantatjós 
per a l’Ajuntament. Quant al tema de la manca de llum de la sala d’espera, diu que el Sr. 
Comas ja va  dir-ho quan es va veure l’avantprojecte i que els tècnics s’ho varen mirar i varen 
dir que hi havia prou entrades de llum. 
El Sr. Ramis pren de nou la  paraula i diu que a partir del dilluns dia 2 d’abril l’ambulatori de 
Llagostera estarà obert de les  8  a les  21 h.  amb un metge permanent i que partir de les 21 h. 
s’haurà de trucar a Cassà per les urgències. 
El Sr. Alcalde diu que si fins ara no ha sortit informació més detallada és perquè encara no se 
sabia com s’estructuraria el servei.  
El Sr. Alcalde segueix  dient que vol denunciar el fet que es porti un retard de 5 o 6 anys en 
aquesta obra, suposa que per disponibilitat econòmica de l’Institut Català de la Salut, la qual 
cosa ha comportat una despesa important per a l’Ajuntament i que espera que,  una vegada 
fetes les obres,  assumeixi la totalitat de la despesa qui li correspon que és la Generalitat, tot i 
que de moment els interessos financers que comporta l’execució de l’obra van a càrrec de 
l’Ajuntament. Demana al grup de CiU que rectifiqui el que diu que no es feia res en aquest 
tema i que no es contemplava partida al pressupost, ja que suposa que ara veuen els resultats i 
que espera que rectifiquin el que han dit tant pel que fa al tema com en que el poble estava 
aturat. 
El Sr. Ramírez respon que tal com ja va dir en el ple del pressupost, s’ha de donar al Cèsar el 
que és del Cèsar  i que per altra banda no recorda haver dit mai que en el tema sanitari no s’ha 
fet res, mentre que en altres temes sí que pensen així, però que no obstant això si tiren 
endavant no tindran cap problema a reconèixer-ho. 
 
El dictamen és aprovat per unanimitat dels presents. 
 
4.2 Aprovar l’esborrany de conveni per al finançament de les obres d’ampliació del 
Dispensari Municipal.   
 
Es llegeix la següent proposta:  
 
“Atès que el Servei Català de la Salut ja ha tramès a l’Ajuntament el projecte tècnic per a 
l’ampliació i reforma del CAP de Llagostera, el qual ha de seguir els tràmits preceptius per 
a la seva aprovació. 
Atès que aquell Organisme ha tramès l’esborrany de conveni per al finançament de les obres, 
el qual requereix l’aprovació per part del Ple. 
La Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana, Serveis Socials, Solidaritat i Cooperació, 
Obres i Serveis, Promoció Local i Sanitat i Consum proposa al Ple l’adopció del següent 
acord:  
Primer.- Aprovar l’esborrany de conveni per al finançament de les obres del projecte tècnic 
per a l’ampliació i reforma del CAP de Llagostera, a signar entre el Servei Català de la Salut i 
aquest Ajuntament.  
Segon.- Facultar l’Alcaldia-Presidència per a la seva signatura, així com quantes actuacions 
siguin necessàries per a l’execució d’aquest acord.”  
 
El dictamen és aprovat per unanimitat dels presents.  
 
5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA, FESTES I JOVENTUT: 
 
5.1 Aprovació convenis amb diverses entitats. 
 
Es llegeix la següent proposta d’acord: 
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“Atès allò que disposa l’article 118 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, els Ajuntaments poden atorgar subvencions a 
persones o entitats públiques o privades per al foment d’activitats d’utilitat pública o d’interès 
social. 
Vista la necessitat d’establir uns canals de col·laboració antre l’Ajuntament i diverses entitats 
del municipi que realitzen activitats que s’emmarquen dins de les assenyalades en l’apartat 
anterior i amb l’objectiu que, per una banda, les entitats puguin conèixer amb antelació els 
recursos econòmics amb els que poden comptar i, per l’altra, l’Ajuntament pugui conèixer i 
planificar les activitats al llarg de l’any, es creu convenient signar convenis de col·laboració. 
La Comissió Informativa de Medi Ambient, Protecció Civil, Cultura, Festes i Joventut proposa 
al Ple d’adopció següent acord:  
Primer.- Aprovar els convenis de col·laboració a signar entre l’Ajuntament i les següents 
entitats del municipi, que regiran per a l’any 2001: 
Casal Parroquial Llagosterenc. 
Casino Llagosterenc. 
Colla Gegantera de Llagostera. 
Associació Cultural El Papu-Tisores. 
Segon.- Facultar l’Alcaldia Presidència per a la seva signatura.” 
 
El Sr. Alcalde diu que és una tema que estava pendent amb les entitats i que es pren com un 
punt de partida i que al llarg d’aquests anys caldrà anar treballant de cares a l’any vinent. 
Afegeix que  cal introduir una modificació al redactat en el sentit de modificar facultar 
l’Alcalde per “hauran d’ésser ratificats pel Ple”. 
La Sra. Vila pren la paraula i diu que abans de la Comissió Informativa es va parlar amb un 
representant de les entitats, no obstant això no ha passat pels òrgans de govern de l’entitat, i 
per tant demana que s’autoritzi  que pugui haver-hi alguna petita modificació que  seria en tot 
cas de forma o pel que fa a alguna de les obligacions de les entitats que organitzen l’acte,  però  
no de la quantitat de diners. Explica que les quanties que es contemplen en el convenis com a 
subvenció són semblants a les que es venien donant els últims anys i que s’incrementa en el 
cas del Casal, ja que mai s’havia subvencionat el Casal d’Estiu, tot i que és evident que no es 
pensa ni molt menys que amb l’increment de la quantia es pagui el Casal ni de bon tros, però 
que la intenció és ajudar el Casal en aquesta activitat i que això és el punt de partida. Pel que 
fa a la resta de convenis,  diu que s’han ajustat a allò que es feia. Diu que no significa un 
increment de la quantia  per subvencions en la totalitat del pressupost, ja que la quantitat que 
hi figura és la mateixa que per a l’any 2000 i 2001.  
El Sr. Alcalde explica que també se subvencionen altres conceptes com és ara per exemple 
l’impost de construccions en el cas del Casal i l’IBI en el cas del Casino;  també es regula el 
fet que les entitats amb les quals se subscriu conveni no hagin de fer fiança per a l’ús de les 
instal·lacions municipals, ja que és una manera de funcionar més àgil, en resum diu, es tracta 
de posar ordre en el tema. 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que la quantitat que es dóna a la Colla Gegantera és inferior a 
la que va rebre l’any passat. Per altra banda diu que no es preveu la possibilitat de fer noves 
festes i pot ésser un motiu de desincentivació i creu que seria bo preveure-ho. Pel altra banda 
diu que al seu entendre s’hauria de tenir una especial cura amb el Casal, ja que els terrenys que 
ocupa l’edifici no són de propietat del Casal, sinó que són cedits mentre s’hi realitzin 
activitats, en cas contrari revertiran a la propietat. Segueix dient que pel que fa als pagaments,  
pensa que l’últim s’hauria d’avançar per facilitar les activitats que es fan el mes de desembre. 
Pel que fa al conveni amb al Butlletí de Llagostera, diu que hi havia el compromís d’editar els 
plens, però que la subvenció que es dóna  serveix pràcticament per cobrir aquesta despesa i 
creu que no és just que el Butlletí s’hagi de fer càrrec d’aquest cost, ja que tot i que ara no és 
deficitari és perquè les inversions estan fetes. Pel que fa al que ha dit el Sr. Alcalde que els 
convenis contemplen altres tipus de subvencions com són ara alguns impostos, ha de dir que 
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fins ara mai s’havien cobrat.  Per últim demana que es plantegi d’arranjar l’escorxador com a 
seu dels geganters. 
 
La Sra. Vila respon que pel que fa a la subvenció de la Colla Gegantera és degut que la 
despesa de  la Festa de l’11 de setembre va a càrrec  de l’Ajuntament i que l’entitat té cura  de 
l’organització. Pel que fa a l’arranjament de l’escorxador,   diu que a tots els agradaria poder 
fer més, però que ja s’han gastat unes 300.000 pta. per atendre peticions de la Colla Gegantera 
en aquest tema. Quant al Butlletí diu que entén la demanda però que no l’ha  plantejat ningú 
del Butlletí i no creu que sigui adient que sigui ella  que ofereixi més del que demanen les 
entitats. Quant el tema dels pagaments pensa que aquest és un dels punts que es podria 
modificar, a instància de les pròpies entitats. Pel que fa el que ha dit el Sr. Soler  que els 
impostos mai s’havien cobrat, ha de dir que es feia il·legalment i que a partir d’ara no es 
cobraran de manera legal. 
El Sr. Alcalde diu que el grup de CiU demana més que les pròpies entitats  i que no cal oblidar 
que la subvenció que va rebre el Casal l’any 1997, va ésser de 350.000,-ptes  i que amb 
l’increment es vol reconèixer la tasca que fa aquesta entitat al poble. 
 
El dictamen és aprovat per unanimitat dels presents. 
 
6è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME:  
 
6.1 Aprovació del text refós del Pla Parcial de la Urbanització Font Bona.  
 
Es llegeix la següent proposta d’acord:  
 
“Atès l’acord adoptat per la Comissió d’Urbanisme de Girona en la sessió del dia 5 de juliol de 
2000, suspenent l’aprovació definitiva del Pla Parcial d’ordenació de la urbanització FONT 
BONA, promogut per l’Associació de Propietaris Font Bona, fins que mitjançant un text refós 
s’incorporin al projecte les prescripcions següents: 
 Els informes preceptius del Departament de Medi Ambient, l’Agència Catalana de 

l’Aigua, i la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil. 
 La justificació de l’equidistribució de beneficis i càrregues dels polígons   
 La valoració dels costos totals d’urbanització, detallant els serveis existents, en l’Estudi 

Econòmic i Financer. 
Vist el text refós del Pla Parcial d’ordenació de la urbanització FONT BONA presentat en data 
19-2-2001, i comprovat que incorpora  les observacions de la Comissió d’Urbanisme de 
Girona. 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals. 
De conformitat amb l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova 
la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports   proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar el text refós del  Pla Parcial d’ordenació de la urbanització Font Bona, 
redactat per Soler-Roman S.L. arquitectes i promogut per l’Associació de Propietaris Font 
Bona, en compliment de l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona del dia 5-7-2000. 
Segon.-  Trametre a la Comissió d’Urbanisme de Girona dos exemplars de l’esmentat text 
refós, juntament amb una còpia dels informes emesos per l’Agència Catalana de l’Aigua i 
SS.TT. del Departament de Medi Ambient, per a la seva aprovació definitiva.” 
 
El Sr. Ramírez  pren la paraula i manifesta que el seu vot serà favorable ja que tal com han 
manifestat diverses vegades,  estan d’acord a tirar endavant la legalització de les 
urbanitzacions.  
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El dictamen és aprovat per unanimitat dels presents.  
  
6.2 Resoldre les al·legacions presentades contra l’ordenança municipal per a la 
instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació i aprovar-la 
definitivament.  
 
Es llegeix la següent proposta:  
 
“Vistes les al·legacions presentades pel Sr. Josep Mestras Sors en el període d’informació 
pública de l’ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d’instal·lacions de 
radiocomunicació, aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 27-
9-2000. 
Atès que com ja s’estableix en l’art. 1 de l’ordenança objecte de les al·legacions, la finalitat de 
la mateixa és “regular les condicions a les que s’han de sotmetre la instal·lació i el 
funcionament de les instal·lacions de radiocomunicació 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 salut.” 
Atès que ha estat en aquest darrer aspecte en el que incideixen les al·legacions realitzades i 
més concretament en allò referent a la distància que han de mantenir aquestes instal·lacions de 
qualsevol nucli habitat. 
L’apartat d) de l’art. 3 estableix que “en cap cas es podran ubicar en sòl urbà o en sòl 
urbanitzable, ni a menys de 100 metres de construccions aïllades existents destinades a 
habitatge, centres educatius, sanitaris o geriàtrics”. 
Amb aquest enunciat s’ha volgut aplicar un principi de cautela davant els efectes nocius per a 
la salut que se sap poden resultar de l’exposició a camps electromagnètics. 
Al mateix temps amb aquesta limitació de l’exposició del públic en general als camps 
electromagnètics s’ha volgut guardar proporció amb un altre aspecte de qualitat de vida com 
són els avantatges que comporten els nous sistemes de telecomunicacions. 
La constant referència de l’ordenança a la recomanació del Consell de la Unió Europea de 12-
07-99 es fa en quant als seus criteris bàsics i tenint com a “mínim” a establir el nivell de 
protecció que en ella es reflexa, sense oblidar que la mateixa recomanació reconeix que es 
poden establir uns nivells de protecció més elevats. 
Pel que fa a la distància, la recomanació no estableix cap mínim. Sí ho fa en quant a la 
inducció magnètica, la densitat de corrent i d’altres paràmetres. Malgrat això aquesta 
Corporació ha volgut donar una major protecció que la proposada en l’ordenança tipus del 
consorci LOCALRET o en les diferents versions del Projecte de Decret que la Generalitat ha 
publicat fins el dia d’avui (10 metres). 
En aquest sentit i per tal que quedi més clara aquesta voluntat, és convenient introduir les 
següents modificacions: 
1) Final 4ª línia, 3r. paràgraf del preàmbul, afegir després de “...ha de garantir...”, l’expressió 

“...com a mínim ...”. 
2) Disposició transitòria segona, 2ª línia, afegir després de “...hauran de complir ...”  

l’expressió “...com a mínim ...”. 
3) Disposició transitòria segona, 3ª línia. Afegir després de “...serà...”, l’expressió “...de 

referència, també amb caràcter de mínims...”. 
En segon lloc també es va plantejar en el debat plenari l’aprovació inicial d’aquesta ordenança, 
la conveniència de modificar la Disposició transitòria primera per tal que no comportés el 
pagament d’indemnitzacions per part de l’Ajuntament, en aquest sentit i després de comprovar 
que diferents instal·lacions de telefonia mòbil ja existents no compleixen els paràmetres 
establerts en l’ordenança es creu convenient introduir la següent modificació:  3ª línia, 
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Disposició transitòria 1ª, després de “...en la present ordenança...”, substituir la frase “hauran 
de clausurar-se en el termini màxim de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
ordenança”  per  “quedaran en situació de fora d’ordenació”. 
Ateses les anteriors modificacions d’ofici realitzades en l’ordenança procedeix desestimar les 
al·legacions fetes pel Sr. Josep Mestras i Sors. Malgrat això aquesta Corporació manifesta la 
seva predisposició a tractar i replantejar l’emplaçament conveniat amb Retevisión per tal que 
compleixi l’ordenança objecte de debat. 
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents  acords: 
Primer.- Desestimar l’al·legació formulada pel Sr. Josep Mestras Sors, pels motius que 
figuren en la part expositiva. 
Segon.- Aprovar definitivament l’ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament 
d’instal·lacions de radiocomunicació, introduint les modificacions esmentades en la part 
expositiva. 
Tercer.- Publicar aquest acord i el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, per a la 
seva entrada en vigor.” 
 
El Sr. Alcalde explica el procediment seguit i que durant el període d’informació pública es va 
presentar una al·legació per part del propietari d’un terreny on es volia instal·lar una antena 
que demanava que la distància a habitatges fos de 10 metres, i que en base als arguments que 
consten al dictamen es proposa desestimar l’al·legació. També explica que de les antenes que 
hi ha instal·lades actualment n’hi ha una que no compleix les distàncies que fixa l’ordenança i 
que per tant quedarà fora d’ordenació i que a la urbanització Selva Brava i Fontbona se’n 
varen autoritzar, però a precari, amb la qual cosa si quan s’aprovi el Pla Parcial no estan 
correctes les empreses ho hauran d’esmenar. Diu que actualment hi ha cinc peticions per 
instal·lar-se i que el que s’intenta és que diferents operadors s’instal·lin en la mateixa antena. 
El Sr. Ramírez diu que el vot del seu grup serà favorable, tal com varen fer a l’aprovació 
inicial,  i que estan d’acord amb el principi de cautela d’instal·lar les antenes a 100 metres 
d’habitatges. 
 
El dictamen és aprovat per unanimitat del presents.  
 
6.3 Adopció de diversos acords en relació als peatges de les autopistes.  
 
Es llegeix la següent proposta: 
 
“Dins del conjunt de vies de velocitat de l'estat espanyol -autovies i autopistes-, les vies de 
peatge s’acumulen al nord-est de la península, i aproximadament la meitat dels peatges que es 
paguen a l’estat es recapten a Catalunya. 
La proporció de vies lliures i vies de peatge és d’un 33 % a un 67 % a Catalunya i, en sentit 
contrari, d’un 80 % a un 20 % a la resta, greuge que cal resoldre fins arribar a l’equiparació. 
Les primeres concessions d’autopistes de peatge a Catalunya les va donar el govern de l’estat a 
finals dels anys seixanta i setanta (Montgat-Mataró, Barcelona-La Jonquera, Barcelona-
Tarragona, Mediterrani-Lleida-Saragossa, Tarragona-València i B-30). El govern de la 
Generalitat de Catalunya va continuar aquesta política en els vuitanta i noranta (Castelldefels-
Sitges-El Vendrell, Sant Cugat-Terrassa-Manresa, Túnel del Cadí i Túnel de Vallvidrera). 
Si a la situació anterior hi sumem la manca d’inversions en infraestructures per part del govern 
de l’estat a Catalunya, entenem perfectament el malestar generalitzat i la reivindicació creixent 
que, en els últims tres anys, s’ha manifestat en multitud de mobilitzacions ciutadanes. 
El govern de Catalunya, a instàncies del Parlament, va crear un Grup de Treball d’Estudi dels 
Peatges que no va aconseguir el consens en les seves primeres conclusions (juliol de 1999), ja 
que una part molt important dels municipis representats per la Federació de Municipis de 
Catalunya i de les forces parlamentàries van presentar vots particulars al text de resolució. 
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En no haver-se resolt el problema, aquest Grup de Treball es va haver de tornar a constituir 
formalment fa gairebé tres mesos però encara no ha començat a treballar perquè no ha estat 
convocat. 
El govern central ha de col·laborar en la resolució d’aquest problema però no és acceptable 
que el govern de la Generalitat reclami i obtingui la titularitat de les autopistes (Montgat-
Palafolls i Barcelona-Montmeló) i intenti després dir que tota la solució depèn del govern 
central. 
El Parlament de Catalunya ha pres diferents acords aquests darrers mesos (demanar al Congrés 
la creació d’un Fons de rescat, la creació d’un impost autonòmic sobre els beneficis 
extraordinaris de les concessionàries, l’alliberament immediat del peatge de la A-17, ...) que 
els diferents governs -central i autonòmic- han de complir. 
Per totes aquestes raons la comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació 
ciutadana i comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
Primer.- Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat que elaborin 
un Pla d’eliminació progressiva de peatges a Catalunya, fins equiparar-nos al 80 % lliure de 
peatges i al 20 % de peatge de la resta de l’Estat. 
Segon.- Demanar al govern de Catalunya que compleixi els acords del Parlament de Catalunya 
en matèria de peatges: 
 Creació i dotació econòmica d’un Fons de rescat. 
 Creació d’un impost autonòmic en relació als beneficis extraordinaris de les 

concessionàries. 
 Alliberament immediat del peatge de la A-17. 
Tercer.- Trametre als Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats el suport a la petició de 
creació del Fons de rescat de peatges estatal. 
Quart.- Demanar al govern de la Generalitat que alliberi els peatges metropolitans (A-17 i E-
9) tal com va fer el govern central a la B-30 i en els moviments a l’entorn de Tarragona i 
Girona. 
Cinquè.- Demanar que no faci servir com a excusa per no prendre decisions en aquest tema 
l’existència d’una Comissió de Peatges que s’ha reconstituït però que ni tan sols té calendari 
de treball. 
Sisè.- Instar els governs de l’Estat i de la Generalitat que de manera immediata i mentre no 
s’aconsegueixi l’alliberament, facin una política efectiva de reducció i descomptes en les 
autopistes de peatge de les seves titularitats en benefici dels usuaris habituals. 
Setè.- Reclamar al govern de l’Estat, d’acord amb l’article 9 de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals, la compensació corresponent per la bonificació del 95 % de l’IBI de què gaudeixen les 
societats concessionàries i que habiliti la corresponent partida en els Pressupostos generals de 
l’Estat per a l'any 2001. 
Vuitè.- Donar suport als ajuntaments, consells comarcals i entitats socials i econòmiques 
integrades en la Declaració de Gelida en la seva tasca de reivindicació permanent perquè 
finalitzi aquest greuge comparatiu en relació a la resta de l’Estat. 
Novè.- Fer arribar aquest acord al President del Parlament de Catalunya, als diferents grups 
parlamentaris, a les associacions municipalistes de Catalunya, al govern de l’Estat Espanyol, al 
govern de Catalunya, al Consorci Xarxa Viària i als ajuntaments de la Declaració de Gelida.” 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que,  tot i que Llagostera no n’és directament afectada, és 
evident que tothom qui s’ha de desplaçar en surt afectat i que és de justícia que hi hagi un 
principi d’igualat entre Catalunya i la resta de comunitats. Afegeix que el dictamen recull la 
proposta que va fer la Federació de Municipis. 
 
El Sr. Ramírez pren la paraula i diu que es  tracta d’un tema prou important del nostre país, 
que cal tractar-lo amb diàleg i voluntat de fer propostes creïbles i possibles i no només actes i 
propostes demagògiques i amb interessos polítics. Afegeix que respecte al grup de treball 
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d’estudi dels peatges (del qual es parla en la part expositiva, on sembla que es menysté), 
recordar que aprova el document de conclusions (21/07/1999) amb ampli consens de tots els 
seus membres, tot i el vot particular d’alguns d’ells. Aquests membres són: administracions, 
ajuntaments, Cambra de comerç, indústria i navegació de Catalunya, concessionàries , 
consorci Xarxa Viària, usuaris (RACC i OCUC) i tots els grups parlamentaris. 
El grup va aprovar unes conclusions contràries a una política de rescat generalitzada dels 
peatges per diversos motius (és contrària a la tendència internacional, és incompatible amb les 
polítiques de la Unió Europea de contenció de l’endeutament públic, pot incidir negativament 
en les expectatives d’inversió en noves infrastructures per part de la inversió privada, nacional 
o estrangera i perquè la disponibilitat de recursos econòmics s’hauria de dirigir a la 
homogeneoització de tarifes i a la construcció de noves infrastructures, abans que fer-los servir 
per a finançar el rescat de les concessions existents). 
Altres conclusions del grup de treball feien referència a afavorir una política de rebaixes 
primant els usuaris habituals, reivindicar i guanyar el traspàs dels impostos que generen les 
autopistes, crear una administració única que les gestioni i  traspàs de les autopistes 
gestionades pel govern de l’estat a la Generalitat, entre d’altres. 
Com a conseqüència del desenvolupament d’aquestes conclusions ja es poden veure resultats: 
alliberament del peatge directe per als usuaris en alguns traçats concrets (A7 entre el Papiol i 
Parets, A7 entre l’accés Girona sud-Girona nord i A7 entre Salou i Torredembarra), i rebaixes 
(50% de descompte) primant els usuaris habituals (túnel del Cadí, A16 trams túnel del Garraf, 
autopista Sant Cugat-Terrasa i d’altres). 
El nostre posicionament és que cal aprofundir en una política de consens i aquesta s’ha de fer 
amb experts, la societat civil i els partits polítics. No es pot acceptar la pressió externa i 
demagògica tot buscant un benefici electoralista sense tenir en compte les necessitats del país i 
la seva política d’infrastructures i de mobilitat sostenible. Per tant no podem donar suport a 
plataformes o propostes que no tenen la voluntat ni l’actitud de respectar i participar en el 
marc correcte per elaborar les propostes més adequades per tractar el tema dels peatges. El 
nostre vot, globalment, és en contra del dictamen. 
 
El Sr. Alcalde diu que no entén la postura del Grup de CiU, ja que el que es demana ho va 
aprovar el Parlament de Catalunya  i que pensa que CiU té una crisi d’identitat, ja que es voten 
coses al Parlament que després es dóna la consigna perquè no s’aprovin. 
 
El dictamen és aprovat amb el següent resultat: 
A favor         7  (ELL) 
En contra                                 4 (CiU) 
 
6.4 Nomenament Conseller Caixa de Girona.  
 
Es llegeix el següent dictamen: 
 
“Vist l’escrit de Caixa de Girona (R. E. 743/2001, 13-3-2001) comunicant que l’Ajuntament 
de Llagostera, previ sorteig, ha estat designat per nomenar un Conseller General per a 
l’Assemblea General de Caixa de Girona, 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
Primer.- Nomenar el Sr. Lluís Postigo Garcia per ocupar el càrrec de Conseller General per a 
l’Assemblea General de Caixa de Girona durant 4 anys. 
Segon.- Comunicar aquest acord a Caixa de Girona.” 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que Caixa de Girona ha comunicat que per sorteig ha sortit 
Llagostera per escollir un conseller per formar part del Consell de Caixa de Girona. 
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El Sr. Ramírez diu que  l’elecció de la persona que ha d’ésser Conseller també es podria fer 
per sorteig. 
El Sr. Alcalde manifesta el desacord amb la proposta del Sr. Ramírez atès que la representació 
de l’Ajuntament correspon a l’Alcalde.  
 
El dictamen és aprovat amb el següent resultat: 
A favor                                7  (ELL) 
Abstencions                         4  (CiU) 
 
7è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT:  
 
7.1 Adopció de diversos acords sobre l’admissió d’alumnes als centres d’ensenyament 
sostinguts amb fons públics.  
 
Es llegeix la següent proposta:  
 
“Des dels ajuntaments es té una participació activa en els processos de preinscripció i 
matriculació dels centres sostinguts amb diners públics, fruit no només d’una voluntat 
d’implicar-se en els esmentats processos, sinó de la constatació del paper protagonista que els 
pertoca jugar. 
L’esmentat paper dels ajuntaments es basa fonamentalment en la seva naturalesa 
d’administracions de caràcter absolutament territorial, coneixedores de la realitat concreta del 
territori i articuladores dels processos administratius i de les dinàmiques socials que s’hi duen 
a terme. 
Al llarg dels darrers anys, i sobretot durant els períodes de preinscripció i matriculació dels 
centres docents, s’han anat donant diverses situacions que no han facilitat ni garantit la 
necessària equitat, transparència i control social en els processos d’admissió d’alumnes.  
També és ben cert que l’esmentada anàlisi, amb d’altres raons afegides, fou compartida per 
l’Administració Educativa, per la qual cosa la Consellera d’Ensenyament es comprometé 
públicament davant de la més alta instància legislativa de Catalunya, a petició de diversos 
grups parlamentaris, i a través del discurs “Educació 2000-2004”, a modificar el que calgués i 
a elaborar un nou decret d’admissió. 
Per això, la possibilitat d’un nou decret d’admissió va aixecar expectatives als ajuntaments de 
Catalunya en el sentit que es reconeixeria i se li donaria forma legal a la necessària 
participació de l’administració local en els esmentats processos. 
Fou des d’aquesta posició que la Comissió d’Educació de la Federació de Municipis de 
Catalunya va aprovar una sèrie de propostes a realitzar, les quals va traslladar al Departament 
d’Ensenyament per tal que fossin afegides a la redacció de l’avantprojecte de decret 
d’admissió. 
Fou, també, amb aquesta posició que es va treballar intensament en el si de la Comissió de 
Programació del Consell Escolar de Catalunya. Aquesta comissió va elaborar un dictamen que 
proposava introduir al decret d’admissió aspectes que esdevenen clau per tal de reconèixer i 
legitimar legalment el paper dels ajuntaments en els processos d’admissió d’alumnes. El 
dictamen fou aprovat per una àmplia majoria al Plenari del Consell Escolar de Catalunya. 
En la seva versió definitiva, publicada al DOGC núm. 3334, de 23 de febrer de 2001, 
l’esmentat decret, de totes les demandes fetes, només ha incorporat la possibilitat de lliurar la 
preinscripció als ajuntaments i no contempla cap més de les propostes de caràcter 
municipalista que es feien des de la Federació de Municipis de Catalunya i ni tan sols les que 
recollia el dictamen del Consell Escolar de Catalunya 
Per tot això la Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa  al Ple l’adopció del següent acord:  
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Primer.- Manifestar la insatisfacció creada per la no inclusió en el decret d’admissió 
d’alumnes de les demandes més bàsiques fetes pels ajuntaments a través de la Federació de 
Municipis de Catalunya i dels Consells Escolars Municipals corresponents. 
Segon.- Valorar negativament la poca voluntat municipalista demostrada pel Departament 
d’Ensenyament quant a reconèixer normativament el paper que els toca de jugar en els 
processos d’admissió d’alumnes i, en concret, en no acceptar l’existència de punts municipals 
d’informació i recollida de preinscripcions. 
Tercer.- Denunciar la no inclusió al Decret de les propostes fetes en el dictamen del Consell 
Escolar de Catalunya, òrgan al si del qual -malgrat ésser de caràcter consultiu- el resultat de la 
votació fou inequívoc, 34 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions. 
Quart.-  Valorar que els insignificants canvis del nou decret són una inequívoca mostra que 
no hi ha una clara voluntat de l’administració educativa de modificar i millorar els processos 
d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics, ja que les aportacions noves 
només es limiten a canvis de caràcter tècnic i unificador de la gran dispersió normativa que 
existia fins ara. 
Cinquè.- Fer arribar còpia d’aquesta moció al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, al Consell Escolar de Catalunya, als cinc grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i a les associacions municipalistes de Catalunya”. 
 
El Sr. Barceló pren la paraula i diu que la Consellera d’Ensenyament va crear expectatives que 
es modificaria el Decret sobre matriculacions i que es tindrien en compte les demandes fetes 
des de les AMPAS i la Federació de Municipis, no obstant  no ha estat així i se segueix amb el 
mateix sistema que obliga els Ajuntaments a fer-se càrrec de temes d’Ensenyament sense tenir 
recursos  i amb aquesta proposta el que es fa és protestar per la manca de sensibilitat que té el 
Departament d’Ensenyament per escoltar les parts afectades. 
 
El Sr. Ramírez diu, referent al decret sobre admissió d’alumnes als centres docents sostinguts 
amb fons públics, que si  es repassen els arguments  es comprova  la falsedat de tots els acords 
de la proposta presentada. Seguidament exposa: El punt primer expressa la insatisfacció per no 
incloure les demandes de la Federació de Municipis. Es repassen les 7 peticions de la 
Federació i es puntualitzen els punts del decret on es recullen totes i cadascuna de les 
demandes. 
El punt segon valora negativament la poca voluntat municipalista demostrada pel Departament 
d’Ensenyament. Aquesta afirmació genèrica queda sense fonament con s’ha comentat en el 
punt anterior,  on s’ha fet veure com el decret recull totes les demandes de la Federació de 
Municipis. 
El tercer punt denuncia la no inclusió de les propostes del dictamen del Consell Escolar de 
Catalunya. Repassant el dictamen es poden comptabilitzar deu esmenes acceptades i catorze 
de rebutjades. No es pot afirmar, amb caràcter general, que no s’han inclòs les propostes fetes 
pel Consell Escolar de Catalunya. 
El punt quart valora com a insignificants els canvis del nou decret. Es comenten alguns dels 
canvis que incorpora el nou decret i es conclou que no hi ha motiu per dir que els canvis son 
insignificants i que no hi ha voluntat de modificar res. 
Com a consideració final, la proposta de resolució presentada per l’equip de govern, sembla 
que s’ha fet abans de veure la versió definitiva del decret. La versió definitiva d’aquest inclou 
pràcticament totes les demandes de la Federació de Municipis i en canvi la proposta de 
resolució presentada diu que no se n’ha atès cap. Per tant, o s’ha fet la proposta de resolució 
abans de veure la versió definitiva del decret o qui l’ha redactat no sap llegir. El nostre vot es 
contrari a la proposta de resolució. 
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El Sr. Alcalde respon que evidentment que tenen el decret. També diu que de la Federació de 
municipis en formen part municipis de diferents colors i dóna prioritats als interessos 
muncipalistes i no partidistes. 
 
El Sr. Barceló pren de nou la paraula i diu que el decret tampoc contempla les necessitats dels 
nens  amb necessitats educatives especials i que les àrees d’influència estan mal delimitades  i 
que el Consell Escolar de Catalunya hauria d’ésser escoltat.  
El Sr. Ramírez diu que es reafirma en el que ha dit. 
 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat: 
A favor         7  (ELL) 
En contra                                 4 (CiU) 
 
8è.- PROPOSTES URGENTS. 
 
8.1 Aprovació de la urgència de l’expedient de conveni de manteniment de la pàgina web.  
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que demana que s’aprovi la urgència d’aquest tema, ja que 
es va tractar en el Consell de Comunicació i seria bo poder-lo deixar enllestit.   
 
La urgència s’aprova per unanimitat.   
 
8.2 Aprovació del conveni per a l’existència i permanència de la pàgina web 
Llagostera.com. 
 
Es llegeix la següent proposta d’acord:   
 
“Donat l’interès per a l’Ajuntament de Llagostera de l’existència i la permanència de la pàgina 
web Llagostera.com, que han creat Josep Sánchez Gavilán, Jordi Moll Casamitjana, Elena 
Avellaneda Noguera i Olga Avellaneda Noguera i dels drets de la qual són propietaris i 
administradors,  
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Llagostera i Josep Sánchez Gavilán, Jordi 
Moll Casamitjana, Elena Avellaneda Noguera i Olga Avellaneda Noguera per a l’existència i 
permanència de la pàgina web Llagostera.com. 
Segon.- Facultar l’Alcaldia-Presidencia per a la seva signatura. 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Consell Municipal de Comunicació.” 
 
S’aprova per unanimitat amb l’abstenció del Sr. Jaume Moll per ser familiar directe d’una de 
les persones afectades pel conveni.  
 
9è.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
9.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.  
 
No se’n produeixen.  
 
9.2 Referents a altres qüestions.  
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que es va fer una reunió amb els propietaris afectats per 
la Unitat d’Actuació 2, amb l’objectiu de detectar possibles problemes, però amb la ferma 
voluntat de fer el projecte d’urbanització i reparcel.lació i  el proper any  realitzar l’obra.  
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També explica que es va fer una reunió amb els veïns de Sant Llorenç per tractar diversos 
temes relacionats amb el seu veïnats i que també va assistir-hi un representant de correus, el 
qual va informar de la necessitat de posar bústies als veïnats. Diu que ara hi ha prevista una 
reunió amb els veïns del veïnat de  Llobatera. 
 
Tot seguit diu que vol demanar disculpes pel retard en l’arranjament dels carrers,  ja que tot i 
que fa temps que està contractat amb l’empresa que ho ha de fer resulta que tenen molta feina i 
que s’han compromès a arranjar els forats a finals de la setmana que ve i a fer l’asfaltat 
després de Setmana Santa. 
 
També informa que Unió de Pagesos va fer arribar una carta perquè es donés coneixement de 
les mesures de prevenció de la febre aftosa i que s’ha fet arribar als pagesos. 
 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que el millor que es pot fer en el tema dels carrers és arranjar-
los i no demanar disculpes i molt especialment la plaça del Carril i que com a mínim hi ha 
algun punt que s’hauria de senyalitzar. 
El Sr. Alcalde respon que ja ha  explicat que l’obra està contractada. 
El Sr. Soler diu que seria bo que la brigada fes petites actuacions i més ara que no han de 
netejar i per tant estan més lliures. 
La Sra. Pla respon que amb el mitjans que té l’Ajuntament no es poden fer aquests tipus de 
treballs. 
 
El Sr. Soler pren de nou la paraula i diu que recentment hi ha hagut atracaments i que quan 
s’ha avisat la Policia Local  aquesta ha respost que no hi podia anar perquè només hi havia un 
agent. 
La Sra. Pla respon  que a les nits dels caps de setmana hi ha sempre dos policies i que els 
Mossos d’Esquadra s’han compromès a fer el servei de nit quan sigui necessari. 
El Sr. Soler diu que si la Regidora de Governació és incapaç de planificar el servei que plegui i 
que ja ho faran ells.  
El Sr. Postigo demana al Sr. Soler si té alguna alternativa per resoldre el problema. 
El Sr. Soler respon que qui governa no és CiU, i que per tant toca fer les coses a qui toca. 
El Sr. Moll diu al Sr. Soler que el sorprèn que CiU faci el que fa i digui el que diu mentre la 
Generalitat no assumeixi el que és de la seva competència, ja que si l’Ajuntament no hagués 
d’assumir el finançament del dispensari potser podria tenir més Policia. 
 
El Sr. Soler demana que es faciliti a la gent que vulgui presentar al·legacions a la variant els 
mitjans necessaris. 
El Sr. Alcalde respon que ja s’ha dit que es farà. 
 
El Sr. Devant pregunta que si pel que fa al conveni amb la Colla Gegantera,  la festa de l’11 de 
setembre la pagarà l’Ajuntament. 
La Sra. Vila respon que sí. 
El Sr. Devant pren de nou la paraula i pregunta  si la subvenció al Casal inclou també la Festa 
de Sant Pere que organitza el Futbol del Casal. 
La Sra. Vila respon que no. 
El Sr. Devant pregunta si alguna entitat cobreix les festes que fins ara feia Llagostera 
Competició. 
La Sra. Vila respon que abans de fer res vol parlar amb les entitats. 
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I no havent-hi més temes per tractar, a un quart d’una de la matinada 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 4/2001 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 25 D’ABRIL DEL 2001.-  
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-cinc d’abril de l’any dos mil u es 
reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes de l’Ajuntament sota la Presidència de 
l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Montserrat Pla Font, 
Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Miquel Ramis Coris, Montserrat Vila Gutarra, 
Josep Comas Boadas, Manel Ramírez Malagón, Josep Ayach Costa i Ramon Soler Salvadó.  
Els Srs. Devant i  González s’incorporen a la sessió al moment que es dirà.  Excusa la seva 
assistència el Regidor Sr. Jaume Moll Ferrandis.  Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents 
Barnadas.  
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 28-3-2001. 
 
A petició del  Sr. Alcalde s’introdueixen les següents esmenes:  
 
A la pàgina 8 segon paràgraf on diu: “El Sr. Alcalde explica que la intenció de l’equip de 
govern és començar a tractar....” afegir: “amb més profunditat”.  
 
A la pàgina 17, a la tercera línia afegir: “atès que la representació de l’Ajuntament correspon a 
l’Alcalde”.  
 
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 del Decrets de l’Alcaldia núms 310 al 404. 
 
Entre les resolucions de l’Alcalde en ressalta dues per les quals s’imposen sancions a 
propietaris de gossos, per no estar censats i per circular sense morrió en el cas de gossos 
perillosos. Afegeix que es té consideració en el cas de gossos no censats, sempre i quan se 
censin. 
També ressalta el Decret 361, pel qual es nomenen els membres que han de formar part de la 
Mesa de Contractació del projecte de redacció del PALS. Afegeix que es pensa que aquest 
instrument pot representar un avenç important per al poble. Segueix explicant que ja s’ha 
convocat el concurs per a la contractació i que hi ha deu empreses interessades. 
Destaca també diversos decrets pels quals s’ordena la paralització d’obres i ordres d’execució. 
Dóna compte del Decret núm 377 referent al concurs literari el guanyador del qual va ésser el 
Sr. Xavier Pérez Vivancos. I el número 378 pel qual es declara guanyadora del concurs de 
cartells de la Festa Major la Sra. Montserrat Mayol Mas. 
Diu que per resolució núm 380 s’ha imposat una sanció a la companyia Enher  per no haver 
atès el requeriment d’arranjament d’una torre elèctrica al carrer Lacustària i diu que és 
voluntat de l’equip de govern d’exigir a la companyia elèctrica que tingui les seves 
instal·lacions en les degudes condicions. 
Per últim informa que per decret núm. 398 s’aprova la liquidació del pressupost municipal. 
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Tot seguit informa de la sentència favorable a l’Ajuntament en el recurs contenciós 
administratiu interposat pel Sr. Joaquim Boadella i Fabrellas contra una liquidació pel 
concepte d’Impost d’Increment dels Terrenys (plus-vàlua).  
 
Pel que fa a la construcció de l’edifici de l’IES, diu que depèn de la marxa de la urbanització 
dels terrenys del sector Ganix. Diu que el dia 11 de maig es farà una reunió amb els veïns i que 
és previst que el dia 24 del mateix mes es faci la reunió formal per aprovar el projecte de 
compensació i que si s’aprova passarà a aprovació de l’Ajuntament i ja hi haurà llum verda per 
poder tirar el projecte endavant. 
 
En aquest punt s’incorporen el Sr. Devant i la Sra. Gonzàlez. 
 
A continuació el Sr. Alcalde informa que el dia 7 de maig acaba la informació pública de  
l’estudi de la variant i que hi ha una reunió convocada per informar els veïns i interessats sobre 
el tema. Afegeix que es pretén explicar des d’un punt de vista tècnic  les quatre alternatives 
que s’exposen i que en aquesta reunió l’equip de govern exposarà els arguments a favor de 
l’alternativa que defensa, o sigui la número dos. Convida el grup de CiU perquè si ho creu 
oportú assisteixi a la reunió i defensi la seva proposta. 
 
També informa que tenint en compte el malestar que hi ha  per la implantació de l’àrea bàsica 
de salut,   que són moltes les persones que fan arribar les seves queixes a l’Ajuntament,  a la 
vista d’això i dels informes emesos per la Policia Local, el dia 17 de maig és  previst fer una 
reunió amb el responsable de l’IAS per informar els llagosterencs sobre el tema. Afegeix que 
també s’ha intentat que assisteixi a la reunió el responsable a Girona de l’Institut Català de la 
Salut, el qual ha manifestat que no assistirà a cap reunió per tractar d’aquest tema, ja que per 
ells és un tema tancat. No obstant això, és evident que per part de l’Ajuntament es faran totes 
les gestions que siguin necessàries  perquè es millori el servei, ja que es té constància que en 
alguns casos el retard ha estat de més de trenta minuts. També es faran arribar les queixes que 
es rebin als diferents responsables del servei. 
 
Pel que fa a una notícia publicada al Diari de Girona en relació a la distribució d’unes 
calcomanies que contenien LSD, ha de dir que s’ha comprovat que és una notícia falsa i que 
per part de l’Ajuntament s’ha emès una nota informativa sobre la falsedat de la notícia i 
denunciant la manca de rigor del Diari de Girona, ja que no es poden difondre aquestes 
notícies sense contrastar-ne la veracitat, perquè provoquen alarma social. 
 
2.2 Acords de Comissió de Govern. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Comissió de Govern: 
 
Comissió del dia 27-3-2001:  Requeriment a Gras Turón perquè enderroqui l’edifici del 
Passeig Tomàs Boada, conegut com la fàbrica de les agulles. 
 
Comissió del dia 3-4-2001:  Adquisició d’un ordinador per al PIJ. 
 
Comissió del dia 10-4-2001:  Aprovació del barem que regirà la selecció dels alumnes  de la 
Llar d’Infants  per al  proper curs. 
 
2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera hi té 
representació.  
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El Sr. Alcalde informa que el mes de febrer i el d’abril s’han fet reunions a l’abocador de 
Solius i a la Mancomunitat,  que es varen ratificar convenis subscrits i es varen adjudicar les 
obres d’instal·lació de la planta de lixiviats. Segueix explicant que el Consorci obtindrà de la 
Junta de Residus una subvenció de 472 milions de pessetes destinada a obres de millora de 
l’abocador de Solius. Que les millores es faran en dues fases, una primera que comprèn la 
planta de lixiviats i la instal·lació d’una planta d’aprofitament de gasos i el finançament en un 
25% del nou camí d’accés a l’abocador. A al segona fase es farà la planta de compostatge. 
En relació al tema segueix explicant que des del dia 16 de març, l’abocador de Solius no rep 
residus industrials, la qual cosa és bona perquè fa baixar el risc que hi hagi contaminants i 
també es disminueix el nombre de tones. A canvi que no s’hi aboquin residus industrials 
inerts, hi ha 22 municipis de la comarca de la Selva que porten els residus a Solius, però que 
tot i així hi ha una diferència de 2.500 tones anuals. Afegeix que també és previst que quan 
estigui feta la planta de lixiviats es portin a tractar els lixiviats de l’abocador de Santa Coloma. 
 
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:  
 
3.1 Aprovar inicialment el projecte de nova pista d’accés a l’abocador de Solius, 
promogut pel Consorci per al Condicionament i la Gestió del Complex de Tractament de 
Residus de Solius.  
 
Es llegeix el següent dictamen:  
 
“Vist l’expedient tramès  pel Consorci per al Condicionament i la gestió del complex de 
tractament de residus de Solius, corresponent al projecte de nova pista d’accés a l’abocador de 
Solius.  
La Comissió Informativa  d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Ensenyament i Esports,  proposa 
al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar inicialment, pel que afecta  l’àmbit del municipi de Llagostera, el  projecte 
de nova pista d’accés a l’abocador de Solius, promogut pel  Consorci per al Condicionament i 
la gestió del complex de tractament de residus de Solius, i redactat pels Tècnics del 
Departament de Medi Ambient. 
Segon.- Exposar l’esmentat projecte a exposició pública per termini de 30 dies a afectes 
d’examen i reclamacions.” 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que aquest és un projecte que fa temps que el Consorci 
de l’abocador de Solius volia tirar endavant  però que necessita la col·laboració dels  
Ajuntaments en la seva tramitació. Afegeix que es pretén evitar el trànsit de camions que van a 
l’abocador pel centre de Santa Cristina i al mateix temps preservar el paratge de Solius, la qual 
cosa permetrà que l’indret es pugui promocionar turísticament. Seguidament explica en què 
consisteix el projecte i diu que pel que fa a l’àmbit de Llagostera només hi ha dos propietaris 
afectats. 
El Sr. Comas diu que troben el projecte correcte i que suposa que es comunicarà als afectats. 
El Sr. Alcalde respon que sí. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
4t.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA:  
 
4.1 Aprovar la Modificació de Crèdit núm. 1/2001 del Pressupost Municipal.  
 
Es llegeix el següent dictamen:  
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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.   
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar  inicialment  l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/01 del pressupost 
municipal de l’exercici 2001, que  inclou les següents variacions:         
 
AJUNTAMENT 
Suplement de crèdit 
01.121.22400 Primes assegurances 2.000.000 
01.323.48900 Subvencions entitats socials 500.000 
01.461.22100 Subministraments elèctrics Llar d’Avis 350.000 
 
Crèdit extraordinari 
01.412.62209 Ampliació i reforma CAP 56.634.433 
01.511.60104 Portada aigües Pasteral 2.537.056 
01.511.61107 Reposició instal.lacions aigua potable 1.819.844 
  TOTAL: 63.841.333 
Procedència dels fons: 
01.75503 Subv. Servei Català de la Salut 56.634.433 
 Romanent líquid de tresoreria 7.206.900 
 TOTAL: 63.841.333 
 
         
PATRONAT HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA 
 
Suplements de crèdits 
01.412.62300 Maquinària i utillatge 396.142 
01.412.62500 Mobiliari i estris 102.228 
01.412.62600 Equip informàtic 101.752 
  total:   600.122 
Procedència dels fons 
01.87000 Romanent líquid de tresoreria 600.122 
 
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. Alcalde pren la paraula i diu que el motiu principal de portar aquesta modificació al Ple 
és pel tema de l’ampliació del dispensari. Afegeix que,  una vegada aprovat el projecte i el 
conveni per al seu finançament,  cal habilitar partida per tirar endavant les obres. No obstant 
això,  també s’aprofita per introduir altres variacions que són necessàries. Seguidament explica 
en què consisteixen les modificacions i la seva justificació. 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que sorprèn que a tres mesos de l’aprovació del pressupost ja 
s’hagin de fer modificacions i que només es pot atribuir a una falta de previsió i no al tema del 
dispensari com ha dit l’Alcalde, ja que és evident que moltes de les modificacions que es 
proposen es podrien haver contemplat quan es va aprovar el pressupost, com són el tema de 
l’ampliació del CAP i de la portada d’aigües. Vol deixar clar que no estan en contra de 
l’ampliació del dispensari ni de la portada d’aigües, sinó que el que volen és posar en 
evidència la manca de previsió de l’equip de govern. 
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El Sr. Alcalde respon que difícilment es podia posar en el pressupost l’ampliació del CAP 
quan es desconeixia l’import del projecte i tampoc estava tancat la forma de finançar-lo, per 
tant, en cas d’haver-se contemplat és evident que difícilment hagués coincidit. Per altra banda 
diu que no entén com els estranya tant, ja que és una pràctica habitual en la majoria d’ens, com 
ho demostra el fet que el Consell Comarcal del Gironès va fer una modificació al cap d’un mes 
d’haver aprovat el pressupost. 
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada amb el següent resultat: 
A favor                  6   ( ELL) 
Abstencions           6    (CiU). 
Donat l’empat,  l’Alcalde fa ús del vot de qualitat i s’aprova el dictamen per majoria absoluta.  
 
 
5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE PERSONAL: 
 
5.1 Sol·licitar al Director General d’Administració Local la classificació dels llocs de 
treball de Secretaria i Intervenció en classe primera i creació de la plaça de Tresoreria i 
de ViceSecretaria-Intervenció.  
 
Es llegeix el següent dictamen:  
 
“Vist el que estableixen els articles 159.2 del Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova la refosa de disposicions legals vigents en matèria de règim local i 7 del Reial 
Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, en el sentit que en els municipis 
on  concorrin condicions de localització d’activitats o acció urbanística superior a la normal, 
increment  de població en determinades temporades  de l’any o altres circumstàncies 
anàlogues, les corporacions locals poden sol·licitar que la Comunitat Autònoma classifiqui el 
lloc de treball en classe superior a la que li correspondria. 
Atès que, tal com es desprèn de la Memòria de l’Alcaldia on s’exposen els motius de la 
sol·licitud de classificació i del informes i certificats que l’acompanyen, el municipi de 
Llagostera  reuneix condicions objectives que justifiquen la classificació en categoria de classe 
primera dels llocs de treball de l’Ajuntament reservats a funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
Atès que, segons es desprèn d’allò establert a l’article 2 f) del Reial Decret 1732/1994, de 29 
de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, la reclassificació dels llocs de treball de secretaria  i 
intervenció en categoria de classe primera portarà implícita la creació de la plaça de tresoreria, 
que tindrà la mateixa categoria que les altres dues esmentades. 
Atès que de la memòria i la resta de documentació de l’expedient es desprèn que l’activitat 
municipal de Llagostera comporta un important volum de treball tant tècnic com administratiu, 
es creu convenient crear el lloc de treball de Vicesecretaria-Intervenció. 
És per això que la Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació 
Ciutadana i Comunicació, Ensenyament i Esports, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar la Memòria de l’Alcaldia justificativa del compliment dels requisits 
necessaris per a la classificació dels llocs de treball de Secretaria i Intervenció en categoria de 
classe primera. 
Segon.- Aprovar la creació de la plaça de Tresoreria de l’Ajuntament  i condicionar l’eficàcia 
d’aquesta creació al fet que el Director General d’Administració Local dicti resolució 
favorable a la classificació dels esmentats llocs de treball en categoria de classe primera. 
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Tercer.- Aprovar la creació de la plaça de Vicesecretaria- Intervenció, i classificar-la com a 
classe 3ª. subescala de Secretaria-Intervenció de l’Escala de funcionaris d’habilitació de 
caràcter nacional. 
Quart.- Sol·licitar al Director General  d’Administració Local del Departament de Governació 
i Relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya la classsificació dels llocs de treball 
de Secretaria, Intervenció i Tresoreria de l’Ajuntament de Llagostera en la categoria de classe 
primera. 
Cinquè.- Sol·licitar al Director General d’Administració Local del Departament de 
Governació la creació del lloc de treball de Vicesecretaria-Intervenció, i la seva classificació 
en classe 3ª. Subescala de Secretaria-Intervenció, en base al que s’exposa a la memòria de 
l’Alcaldia i els informes i certificats que l’acompanyen.” 
 
El Sr. Alcalde explica que s’han vist obligats a fer aquestes modificacions per tal de garantir el 
bon funcionament de l’Ajuntament. Explica que actualment hi ha dues places d’habilitació de 
caràcter nacional: la de Secretaria i la d’Intervenció i també hi ha la plaça de tresoreria 
ocupada per un funcionari de la pròpia Corporació. Diu que les places de Secretaria i 
Intervenció han quedat sempre desertes en les convocatòries que s’han anat fent durant deu 
anys i que mitjançant diverses formes ha estat ocupada durant moltes temporades per una 
funcionària de l’Escala de Secretaria-Intervenció, amb la qual cosa es donava cobertura a les 
funcions de les dues places. Ara s’ha sol·licitat una Comissió de Serveis a favor de la mateixa 
funcionària que l’havia ocupat i  s’ha denegat, per la qual cosa es creu convenient crear aquest 
lloc de treball de vicesecretaria-intervenció, ja que a la vista de les convocatòries dels últims 
deu anys es veu difícil que es cobreixi i per altra banda així es garanteix que les funcions de 
secretaria i intervenció quedin ateses. 
 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que la veritat és que no estem d’acord que a la memòria de 
l’Alcaldia hi hagi motius que justifiquin la classificació en classe primera, per places 
reservades a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. Ni tampoc 
els hi trobem ni a l’informe de la secretària ni en el dels serveis tècnics municipals. 
Entrant a analitzar les raons que es donen per fer aquesta sol·licitud haig de dir que pel que fa 
referència a la memòria d’alcaldia: 

- LOCALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
No ens creiem que a Llagostera hi hagi més feina que a altres municipis de similars 
característiques. Ni per descomptat a l’informe es justifica amb cap dada comparativa 
que ho avali. Senzillament es detalla el pressupost municipal dels darrers anys i els 
padrons municipals. - 
El fet que a Llagostera hi hagi el Patronat d’Esports i l’Hospital Residència Josep 
Baulida, no implica que ara hi hagi més feina que abans i que jo sàpiga no és nou, encara 
que s’hauria de dir, i no es diu, que a aquests organismes hi ha persones que fan les 
tasques que s’atribueixen a secretaria i, a més a més, fins ara la fan bé. 

- ACCIÓ URBANÍSTICA SUPERIOR A LA NORMAL 
Que a Llagostera hi ha diverses urbanitzacions i que hi ha feina, no és nou, ni tampoc 
són noves les NNSS i per tant les unitats d’actuació també són les mateixes de sempre i 
no és cert que justifiquin les mesures que proposeu avui. 
Dieu que requereixen una gran dedicació del responsable jurídic municipal i que jo 
sàpiga només ve un dia a la setmana. S’ha estudiat la possibilitat d’incrementar-ne la 
dedicació? 
El Pla d’Acció Local que s’ha encarregat, que jo sàpiga no el fan els tècnics municipals, 
que per això s’ha encarregat a una empresa exterior al propi Ajuntament, per tant per ara 
no porta un increment del volum de feina i d’altra banda, sense saber-ne les conclusions, 
no es poden prendre iniciatives tan costoses sense saber-ne el resultat i la repercussió 
que tindran. 
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- INCREMENT DE LA POBLACIÓ EN DETERMINADES TEMPORADES DE 
L’ANY 
Dieu que Llagostera té 5.940 habitants i que existeix un nombre aproximat de 800 
edificacions d’ús residencial.  Si suposem una mitjana de 4 persones per casa fa que en 
el millor dels casos la població sigui de 9.140 persones.  Molt llunyana de les 20.000 
necessàries per tenir els serveis tècnics que proposeu. 
Dieu que es troba a pocs quilòmetres de la Costa Brava i de Girona, però això no és nou, 
sempre ha estat així i fins ara s’ha funcionat.  Però el que no entenem de cap manera és 
que dieu que per aquest motiu de veïnatge sigui molt visitada els caps de setmana.  Que 
jo sàpiga si es descompten totes les 800 cases que ja s’han tingut en compte, l’afluència 
de visitants no és tan gran, a no ser que compteu les persones que passen per Llagostera.  
Aquí sí que us hauríem de donar la raó, perquè per Llagostera, entenent el seu terme 
municipal, sí que hi passen milers de persones, però no es pot pretendre incrementar els 
serveis tècnics de la Casa per la gent que passa o fa cua a les carreteres del municipi. 
Quant a l’augment de l’activitat econòmica que es diu que això comporta, no ho 
justifiqueu enlloc, ni a l’informe ni a la pròpia activitat del poble es veu per enlloc que 
l’augment de l’activitat econòmica hagi augmentat, ans al contrari, s’està en una situació 
d’estancament francament preocupant. 

- ALTRES CIRCUMSTÀNCIES OBJECTIVES 
No sé per què en dieu altres circumstàncies objectives quan els punts anteriors ja eren 
claríssimament objectius per dir que Llagostera és i ha estat sempre un municipi molt 
dinàmic pel que fa a l’associacionisme social, cívic, cultural i esportiu és una realitat 
que hem dit sempre, encara que vosaltres fa un temps relativament curt no ho volguéssiu 
reconèixer, i malgrat tot com bé dieu, és i ha estat, per tant aquí tampoc no hi trobem fets 
objectivables nous que justifiquin la mesura que es vol prendre. 

Pel que fa referència a l’informe dels serveis tècnics, es basa en quatre punts que també 
voldria analitzar. 
- Que les NNSS es varen aprovar l’any 1983. Això, com ja he dit abans, no és nou ni 

justifica res per si sol. 
- Que hi ha feina per fer, és evident, però es diu per a completar les previsions del 

planejament es fa necessària una intensa gestió municipal. Naturalment, i no era aquest el 
motiu pel qual es va substituir l’arquitecte anterior per l’actual amb un importantíssim 
augment de la dedicació? Que no és correcte que els funcionaris municipals treballin 
intensament dins del seu horari corresponent, fent la seva feina?  No va ser aquesta una de 
les causes per augmentar la dotació pressupostària en aquesta àrea?     

- Diu que Llagostera forma part de la segona corona de l’àrea urbana de Girona i que hi ha 
una demanda de sòl, tant residencial com industrial i que això porta molta feina. 

- Que jo sàpiga, la distància entre el nostre poble i Girona és igual ara que fa dos anys i la 
feina que porten les tasques pròpies de la seva feina també.  Per tant entenc que l’única 
novetat seria que hi hagués molta més demanda de sòl, tant residencial com industrial i tots 
sabem que avui per avui, això no és així i tampoc no es facilita cap dada a l’informe que 
justifiqui aquest suposat augment. 

- Es dóna una relació de totes les obres que hi ha per fer a les NNSS. 
- Es relacionen les obres que es preveu o es vol que es facin dins el terme municipal per part 

de la Generalitat o altres organismes, els projectes i les direccions de les quals segurament 
no aniran a càrrec del serveis tècnics municipals. 

- Es diu que l’empresa Serfocar està fent una digitalització cartogràfica del sol urbà, que si 
per alguna cosa s’ha encarregat, és per facilitar la tasca dels serveis tècnics. 

Totes aquestes coses que he dit, no fan entendre, segons la nostra opinió, que s’hagin de 
prendre les mesures que es volen prendre. I molt menys quan s’analitza fredament el que això 
representaria per a Llagostera. 
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D’aprovar el que es proposa, Llagostera hauria d’incorporar un Secretari de 1ª., un Tresorer de 
1ª., un Interventor de 1ª. i una plaça per Vicesecretaria-intervenció. És a dir 
4 PLACES D'HABILITACIÓ NACIONAL. 
Fins ara això ho fa una sola persona. 
Ens hauríeu de justificar molt bé, cosa que no es fa a la documentació que es porta a 
l’expedient del Ple, quines millores notaria el poble de Llagostera.  Perquè el cost que això 
suposaria per a Llagostera seria una veritable temeritat.  Penseu que un secretari de 1ª. oscil·la 
entre els 7 - 10 milions/any bruts. I quasi el mateix podem dir del tresorer i de l’interventor.  Si 
a tot això s’hi afegeix el sou que ara ja es cobra per la plaça que falta veurem amb una simple 
suma que sobrepassem en molt els 20 milions/any. 
Nosaltres estem segurs que això no és justificable de cap manera actualment.  Una despesa 
així sens dubte faria que moltes de les coses que es diuen a l’informe que es volen fer no 
poguessin prosperar per manca de diners. 
És una decisió, aquesta que proposeu, que - i sigui dit amb tot l’afecte possible, fa pensar que 
s’està perdent el nord i que no es trepitja de peus a terra.  Sabeu, per posar un exemple quins 
pobles o ciutats de la província de Girona tenen un Vice-secretari?. Girona i Olot, i no en 
tenen ni Figueres, La Bisbal, Roses, Banyoles, etc..., per fer-nos una idea del que s’està 
proposant avui aquí. Sembla que s’hagi perdut el sentit de la realitat i es desconeguin les 
possibilitats i la realitat del poble. 
D’altra banda, una despesa com la que es proposa es contradiu amb la negativa, normalment 
atribuïda a la manca de disponibilitat econòmica per afrontar despeses que al nostre entendre 
serien prioritàries, amb molta diferència, sobre aquesta, com són, per posar només uns 
exemples de coses que s'han dit en aquesta mateixa sala: 

· Major dotació de la plantilla de la Policia municipal 
· Una ambulància amb seu a Llagostera 
· Servei de logopèdia a les escoles 
· Vestuaris per al pavelló 

I en podríem anomenar moltes més que es podrien fer amb els diners de la proposta que esteu 
fent avui. 
He dit coses que afecten directament els ciutadans en primera persona, però també podria 
haver dit que amb els més de 20 milions que representa aquesta quantitat anual, només durant 
10 anys es podria molt ben fer una piscina coberta o qualsevol altra instal·lació municipal 
d’aquesta envergadura. 
Estem totalment convençuts que totes aquestes coses millorarien molt més el poble. I per 
descomptat que serien coses que es notarien, que la gent veuria que els diners es gasten en 
coses útils que ajuden, que es palpen dia a dia. 
Li repeteixo que m’agradaria que em digués en què notarà la gent que es destinin tants milions 
anualment a nous funcionaris municipals per fer la mateixa feina que ara i que em digui 
sincerament si no valdria més dedicar-los - si és que els tenim- a qualsevol de les coses que he 
dit. 
Per tot això, votem rotundament en contra d’aquesta proposta i en cas d’aprovar-se esperem. i 
ho dic molt sincerament, que no tingui una resolució favorable per part del Director General 
d’Administració Local. 
Mai fins al dia d’avui havíem tingut tant clar el nostre vot i els vull demanar, deixant a part 
simpaties o antipaties polítiques, que ho reflexioni bé abans de votar-hi a favor perquè aquesta 
decisió, que serà únicament i exclusivament vostra, pot marcar i molt el futur de Llagostera.” 
 
El Sr. Alcalde diu que al seu entendre la proposta està totalment justificada, ja que tal com ha 
dit es garanteix el bon funcionament de l’Ajuntament i que per altra banda no és cert que els 
funcionaris de Secretaria de primera  hagin de costar més que els de segona, perquè les 
retribucions bàsiques són les mateixes i  les complementàries en tot cas les fixa l’Ajuntament. 
Quant a la plaça de tresoreria, tal com ha dit,  es pot habilitar el mateix funcionari que està fent 
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les funcions ara. No comprèn per què CiU hi vota en contra, ja que també hauria de voler que 
l’Ajuntament funcionés bé. 
El Sr. Comas respon que es ratifica en tot el que ha dit i que per la seva banda farà tot el 
possible i parlarà amb qui calgui perquè aquest assumpte no vagi endavant. 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Comas que dóna la sensació que es vol fer tot el que sigui per fer 
la guitza a l’equip de govern. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat amb el següent resultat:   
 
A favor                  6   ( ELL) 
En contra               6    (CiU). 
Donat l’empat,  l’Alcalde fa ús del vot de qualitat i s’aprova el dictamen per majoria absoluta.  
 
6è.- MOCIONS.-  
 
6.1 Moció de CiU sobre el Pla Nacional de Joventut. 
 
Es llegeix la següent Moció:  
 
“MOCIÓ que presenta al Ple de l’Ajuntament de Llagostera, el Grup Municipal de 
Convergència i Unió.  
Atès que la resolució 179/VI, de 15 de juny de 2000, del Parlament de Catalunya sobre  el Pla 
Nacional de Joventut, insta el Govern de la Generalitat  de Catalunya a continuar elaborant el 
Pla Nacional de Joventut i adopta que la Comissió d’Estudi sobre de la Joventut de Catalunya 
ha de ser l’encarregada i el marc de referència ideal per fer el seguiment, en seu parlamentària, 
del Pla Nacional de Joventut.  
Atès que el Consell Executiu del Govern de la  Generalitat de Catalunya va aprovar el  passat 
7 de novembre de 2000, per tal de garantir-ne els pilars fonamentals: interdepartamentalitat, 
interinstitucionalitat i participació dels joves, i que els ens locals i comarcals tenen un paper 
determinant en l’elaboració i el desplegament del Pla Nacional de Joventut.  
Atès que s’ha dut a terme un procés d’elaboració del Pla consensuat amb les forces polítiques 
al Parlament de Catalunya, que ha comptat amb la intensa participació del Consell Nacional de 
la Joventut de Catalunya, i una relació continuada amb l’ACM i la FMC, i atesa la positiva 
valoració que en van fer totes les forces polítiques a la Comissió d’Estiu sobre la situació de la 
Joventut a Catalunya del Parlament de Catalunya el passat 27 de novembre de 2000.  
Per aquests motius, es proposa al ple de l’Ajuntament de Llagostera l’adopció dels següents 
ACORDS: 
Primer.- Donar suport i adherir-se al Pla Nacional de Joventut, tot duent a terme aquelles 
actuacions que puguin servir per millorar les condicions de vida dels joves de Llagostera.  
Segon.- Elaborar un Pla Local de Joventut, tot responen a les polítiques integrals de joventut 
expressades en el document marc del Pla Nacional de Joventut, per tal de garantir la 
realització i la coordinació d’una política de joventut al nostre municipi i aprofitar les ajudes 
que s’hi contemplen.  
Tercer.-  Elaborar el Pla Local de Joventut conjuntament amb les entitats i associacions 
juvenils de Llagostera, per tal d’enriquir-lo i aportar una veritable política de joventut a nivell 
municipal.  
Quart.-  Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.  
En Ramon Soler Salvadó. D.N.I. nº 40.328.014.  
A Llagostera, 9 d’abril de 2001. 
Il.lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Llagostera”.  



 10

 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que ja al moment de l’aprovació del pressupost el seu grup va 
manifestar  la seva queixa perquè no hi havia partida per al tema de joventut. Diu que les 
polítiques de joventut que fins ara s’han portat a terme en els ajuntaments  han estat  minses,  
en bona part pels pocs recursos econòmics que s’hi destinen. Impulsar una veritable política de 
joventut des de l’Ajuntament,  que és l’administració més propera al ciutadà,  ha de contribuir 
a donar sortida als problemes que tenen els joves. Comença a ésser hora que en lloc de parlar 
dels joves com a problema es parli seriosament dels problemes dels joves. Per tal de donar una 
solució a aquesta problemàtica, el juny del 2000 es va aprovar una proposició no de llei al 
parlament de Catalunya, per consens de totes les forces polítiques, que instava el Govern a 
elaborar el Pla Nacional de Joventut. El Pla Nacional de Joventut se centra  en els àmbits de la 
formació, treball, habitatge, salut, participació i equilibri territorial. Ara toca a l’Ajuntament la 
creació d’un Pla Local de Joventut que és l’eina per poder fer una política de joventut 
adequada a les necessitats del poble de Llagostera, a més que amb aquesta eina és més fàcil 
poder accedir a les ajudes que es puguin demanar. Al seu entendre el Pla Local de Joventut és 
una eina per estudiar, planificar i proposar una política de joventut  i la millor eina per obtenir 
recursos econòmics i també és una eina per coordinar i implicar els joves i les entitats de 
Llagostera en la definició dels seus problemes,  escoltant les seves demandes i necessitats i en 
aquest sentit és important la creació de fòrums de joves. 
 
La Sra. Montserrat Vila pren la paraula i diu que el Pla Nacional de Joventut és un document 
ambigu que no contempla propostes concretes,  que es va presentar a la majoria de regidors a 
finals de febrer i que a finals de març se’ls va dir que haurien de presentar el Pla Local de 
Joventut  a finals d’abril. Afegeix que la Generalitat pretén que els Ajuntaments, la majoria 
dels quals no tenen cap tècnic en joventut,  facin una pla en un mes. Per altra banda diu que a 
la reunió que varen tenir al Consell Comarcal, ja se’ls va dir que no es podia garantir quina 
seria  la subvenció, però que es va parlar de 10 milions per tota la comarca, cosa que parla per 
si sola i evidencia que la quantitat de les subvencions serà miserable. És evident que el que 
pretén la Generalitat és que els ajuntaments li facin la feina, però de tota manera Llagostera 
farà el seu Pla de Joventut. Afegeix que a la reunió que es va fer al Consell Comarcal  les 
diferents persones que hi havia dels ajuntaments varen manifestar que farien una queixa a la 
Generalitat. Quant al que ha dit el Sr. Soler que no hi ha partida al pressupost municipal per 
joventut, ha de dir que és cert que no hi ha partida concreta, però com molt bé ha apuntat el Sr. 
Soler aquesta és una matèria interdisciplinar i , per tant, al pressupost hi ha partides com són 
ara la UEE, xerrades, escola taller, entre altres. Acaba dient que per altra banda els 
ajuntaments no tenen la competència en matèria de joventut sinó que correspon a la Diputació 
i a la Generalitat, tot i que no l’assumeixen. 
El Sr. Soler diu que ja en el ple de gener  va parlar del Pla de joventut i  pel que fa al que ha dit 
la Sra. Vila que l’Ajuntament no té competències no és cert, ja que si no,  com podria 
funcionar el PIJ? També li retreu que no assistís a una reunió que es va fer al Consell 
Comarcal  per parlar del Pla de Joventut. 
La Sra. Vila respon que quan ha parlat de competència feia referència a pròpia i no delegada,  
com  és el cas. Pel que fa a la no assistència a una reunió,  diu que ha anat a moltes per parlar 
d’aquest tema i que per a ella,  a l’igual que per a la majoria,  ja són suficients per conèixer el 
funcionament del tema. 
El Sr. Alcalde manifesta que el grup no votarà a favor de la proposta, perquè ja s’està fent el 
que es proposa. 
 
Sotmès el dictamen a votació,  és rebutjat amb el següent resultat: 
En contra                6   ( ELL) 
A favor                   6    (CiU) 
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Donat l’empat,  l’Alcalde fa ús del vot de qualitat i no s’aprova el dictamen per majoria 
absoluta.  
 
7è.- PROPOSTES URGENTS.- 
 
No hi ha propostes urgents.  
 
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 pren la paraula i pregunta per l’aplicació de l’ordenança de tinença d’animals, ja 
que diu que fa un any i mig que es va aprovar l’ordenança i només s’han posat dues sancions. 
Seguidament pregunta per què en el concurs per a la contractació del PALS, si és una eina tan 
important,  no hi ha cap regidor de l’equip de govern a la mesa de contractació. 
Seguidament  fa referència a la urbanització del sector Ganix, i diu que es va dir que en tres 
mesos estaria resolt el tema i no ha estat així i que si no està llest dins aquest any es pot perdre 
la subvenció per a l’Institut i que per tant, s’han de fer esforços perquè no sigui així 
 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Comas  pel que fa al tema de l’ordenança d’animals domèstics,  
que precisament ha donat compte dels decrets d’imposició de sancions perquè la gent es vagi 
sensibilitzant  i tal com ha dit també en determinats casos s’és més benigne com per exemple 
en els casos de no estar censat, sempre i quan se censin  quan es detecta. Es tramiten les 
denúncies que fa la Policia.  
Quant al tema de Ganix,  diu que hi ha un informe de l’assessor jurídic que parla de sis mesos i 
no de tres com ha dit el Sr. Comas. Afegeix que per altra banda no es pot oblidar que es tracta 
d’un pla parcial d’iniciativa particular i que per tant l’Ajuntament no porta la iniciativa i que 
l’equip de govern no deixarà que per part d’alguns propietaris es faci pressió perquè 
l’Ajuntament rebaixi plantejaments pel fet que tingui pressa perquè les obres vagin endavant  i 
ja s’els ha advertit que a la mínima oportunitat que tingui l’Ajuntament de canviar els sistema 
ho farà. 
 
El  Sr. Comas  pregunta al Sr. Alcalde  si  ha negociat o està negociant a través de partits 
polítics aliens a l’Entesa per Llagostera alguna solució pactada a la línia d’Enher.  
El Sr. Alcalde respon que s’ha mostrat sempre disposat a buscar  una solució i que ha parlat 
del tema amb els diputats del Partit Socialista, els d’Esquerra Republicana, amb el Conseller 
d’Indústria, i que també s’ha negociat amb Enher amb mediació de la Generalitat, i que s’està 
disposat a negociar però no a  baixar-se els pantalons.  
El Sr. Comas pren de nou la paraula i pregunta al Sr. Alcalde si  manté la postura contrària al 
traçat de l’actual línia.  
El Sr. Alcalde respon que sí. 
 
Seguidament el Sr. Comas pregunta si s’ha fet l’enquesta sobre el traçat de la variant a la gent 
de la urbanització Els Escuts tal com es va dir al darrer Ple. 
El Sr. Alcalde respon que encara no s’ha fet,  que es farà el dia de la reunió que hi ha prevista 
amb els veïns per parlar del tema o s’enviarà a cada una de les cases. 
 
El Sr. Comas pregunta si s’han presentat al·legacions al PEIN de les Gavarres. 
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El Sr. Postigo respon que l’Ajuntament no ha fet al·legacions. 
 
Seguidament el Sr. Devant  pren la paraula i formula aquest prec dirigit a la Regidora de 
Cultura i Festes,  Sra. Montserat Vila: 
 
 “A primers d’aquest mes, en una compareixença a Ràdio Llagostera, vàrem obrir un fòrum 
per tal de voler saber les inquietuds i aportacions que podien tenir els veïns de Llagostera 
anvers la Festa Major 2001. 
Ens vàrem comprometre en fer una recopilació d’aquestes inquietuds i aportacions,  vàrem 
voler que d’aquesta manera fossin aportacions populars i no es poguessin anomenar partidistes 
al ser presentades pel nostre grup, i d’alguna manera fer-les arribar al Grup de Govern i en 
aquest cas a la Regidora responsable de l’àrea, Sra. Montserrat Vila.    
Per aportar aquestes idees, vàrem donar un plaç fins a final d’abril, per tal de pogué fer les 
recopilacions i fer-les arribar a l’equip de govern amb un temps prudencial abans de la Festa, 
l’idea era intentar recollir tota classe d’aportacions, des de la de noms de grups i actuacions 
per a la programació de la festa, com tot allò que pogués ser d’utilitat per la mateixa 
programació i logística e la mateixa, com horaris, exposicions, conferències, seguretat, 
alternatives diverses, etc, és a dir tot allò que algú pogué pensar i aportar pel bon 
funcionament de la Festa. En tot això, no havent encara acabat aquest plaç donat, i degut a la 
coincidència i casi unanimitat de una aportació  o idea que s’ha demanat, ens veiem en la 
necessitat i obligació de dur  a aquest ple aquest prec:  
El de demanar, si encara es possible, repeteixo, si encara és possible:  
En el nostre prec, ja demanem “Si es possible”, ja que persones adreçades al fòrum han fet 
saber que la programació estava ja “ben lligada”, cosa que fins aquest moment desconeixem, 
però com que volem escoltar i respectem totes les aportacions fetes al respecte, i a més soms 
conscients que això pot ser realment així, volem ampliar el prec i demanem que de no pogué 
incloure el Grup Brams en la programació de la Festa Major 2001, per estar aquesta tancada, 
s’inclogui la actuació sol·licitada dintre dels actes de les següents programacions municipals, 
que son les festes d’estiu, i així podríem complaure les demandes de tots els llagosterencs que 
s’han interessat per el tema, i que per suposat de ser així es podrà comptar amb ells i amb 
d’altres per properes edicions o afers.  
Adjuntem amb aquesta,  còpia de les propostes, fins avui, fetes arribar al fòrum com a 
aportacions anvers la Festa Major 2001, al acabar el plaç anunciat de bon principi en traurem 
la resta de conclusions i farem arribar un resum a l’equip de govern.”  
 
La Sra. Vila pregunta quan es va obrir aquest fòrum, ja que la programació està tancada des 
del mes de gener, no de manera formal però si compromesa, perquè com molt bé sap el senyor 
Devant no es pot esperar el mes d’abril per contractar els espectacles de la festa. 
El Sr. Devant respon que ja han proposat també que si no és possible per la Festa Major,  que 
es contracti el conjunt per les festes d’estiu. 
La Sra. Vila respon que al seu entendre tampoc és vàlid haver de fer cas a unes propostes etes 
a través del fòrum i que a més són anònimes quan hi ha altres canals de participació més 
fiables i un d’ells és la Comissió de Festes,  que és una organització totalment oberta i 
participativa. Acaba dient que al seu entendre no es pot fer cas de set opinions anònimes per 
organitzar la Festa Major. També pregunta al Sr. Devant si sap el que costa contractar  el grup 
BRAMS, ja que ella ho desconeix però suposa que deu ésser una quantitat important. 
El Sr. Devant respon a la Sra. Vila que si no es creu en els fòrums no s’hi pot creure per cap 
cosa. També respon que desconeix el cost. 
 
Seguidament el Sr. Devant demana pel contingut del programa de la Festa Major, ja que l’any 
passat en varen tenir coneixement unes setmanes abans i aquest any fins ara no se’ls ha 
informat. 
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El Sr. Alcalde informa que es farà una Comissió Informativa per tractar el tema de la Festa 
Major. 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que per part de l’equip de govern es va  agafar el compromís 
d’informar-los i que és de lamentar que des del gener estigui la programació tancada i encara 
no en sàpiguen res.  
El Sr. Alcalde respon que ja ha dit que es convocarà una Comissió Informativa pel tema, però 
els recorda que sempre poden assistir a les reunions de la Comissió de Festes,  que és on es 
debat el tema i que són totalment obertes, i que les propostes de la Comissió de Festes són  les 
que es recullen, tenint sempre en compte els límits pressupostaris.  
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i demana que el grup de CiU manifesti la seva posició sobre el 
tema de la línia d’alta tensió i que digui si han fet alguna gestió davant el seu partit o amb el 
grup de CiU de Cassà de la Selva . 
El Sr. Comas respon que,  com ja han manifestat altres  vegades,  no estan d’acord amb el 
traçat previst actualment  i que totes les gestions que ha fet el seu grup estan enfocades només 
per a Llagostera. 
El Sr. Postigo retreu als membres del grup de CiU que a la Comissió Informativa que es fa ver 
per tractar el tema, a la qual varen assistir també membres de la Coordinadora,   es va dir que 
se seria discret sobre el tema i el Grup de CiU no només no va ser-ho sinó que va presentar al 
Ple una moció recollint el que s’havia parlat a la Comissió. 
El Sr. Ramírez respon que no és cert el que diu el Sr. Postigo, ja que la Moció  que varen 
presentar va sortir de l’estudi d’impacte que recollia Enher i el seu grup ho va treballar i va 
presentar la moció al Ple, la qual cosa pensa que és totalment lícita. 
El Sr. Postigo insisteix que l’actuació de CiU no va ésser la correcta, ja que malgrat que en la 
Comissió Informativa es va quedar que es portaria el tema amb discreció,  el grup de CiU no 
va tenir cap problema per divulgar-ho. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts i cinc minuts de dotze de la nit s’aixeca la 
sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, 
que ho certifico.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diligència.- Per fer constar  que s’ha detectat un error en aquesta acta, a la pàgina 8,  en el 
punt 6.1, a l’última línia, on consta la votació,  en el sentit que ha de ser que “no” s’aprova la 
moció. En dono fe. 
 
Llagostera,  20 de març de 2002. 
 
La Secretària      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA Nº 5/2001 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 30 DE MAIG DEL 2001.-  
 
 
A  la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia trenta de maig de l’any dos mil u es 
reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes 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, Manel Ramírez Malagón, Josep Ayach Costa, 
Ramon Soler Salvadó, Salvador Devant Ribera i Encarna González Ferrando.  
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que tot i que no voldria haver-ho de fer com una qüestió de 
rutina, altra vegada han de manifestar la més enèrgica protesta de la Corporació pel  últims 
atemptats comesos pel grup terrorista ETA, pels assassinats de Manuel  Jiménez Abad, 
Senador i president del PP de Saragossa,  i de  Santiago Oleasta, director financer del Diario 
Vasco. També vol manifestar la satisfacció perquè dos dels atemptats d’ETA contra un 
guàrdia jurat i un periodista no tinguessin èxit. 
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 25-4-2001.  
 
El  Sr. Alcalde pren la paraula i diu que cal esmenar un error que hi ha a l’esborrany de l’acta, 
a la pàgina 6, a l’apartat on es recull el sentit de les votacions del punt 5è, ja que consta que el 
grup de CiU es va abstenir quan en realitat va votar-hi en contra. 
El Sr. Comas manifesta la seva queixa, ja que considera que en el mateix punt cinquè, a 
l’apartat on es recull la seva intervenció,  no solament no s’ajusta al que va dir sinó que es 
desvirtua i per tant sol·licita que se li permeti presentar un escrit on es reculli la seva 
intervenció i es modifiqui l’acta. 
El Sr. Alcalde respon que no ha d’haver-hi cap inconvenient mentre l’escrit reculli el que va 
dir. 
 
Es deixa l’acta de la sessió del dia 25 d’abril pendent d’aprovació en espera que el Sr. Comas 
presenti la seva intervenció. 
 
 



 

 
 
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 i d’altres qüestions de Presidència.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia núms. 405 al 547. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde pren la paraula i diu que en el darrer Ple va anunciar que  estaven 
previstes reunions per tractar diversos temes. Diu que LES  dites reunions ja s’han realitzat 
amb el següent resultat: 
 
Pla Parcial Ganix: La Junta de Compensació va aprovar el projecte i ara ja es podrà tirar 
endavant.  Informa  que demà hi ha una reunió entre el tècnics de l’Ajuntament i els de la 
Junta de Compensació Ganix. Afegeix que el membres representants de l’IES han estat 
presents a la reunió que s’ha fet per tractar el tema. 
 
Tema Àrea  Bàsica de Salut: Són temes que es tracten en aquest Ple en punts expressos. 
 
Pel que fa a les obres de les rotondes de Caldes de la Ctra. de Tossa,  es preveu que per Sant 
Joan estaran les obres molt avançades però no acabades. 
Segueix explicant  que pel que fa a les obres de la cruïlla de Sant Llorenç,  es preveu que a 
finals d’any es puguin iniciar. 
Quant a l’ampliació i millora de la carretera comarcal 253A,  diu que el projecte ja ha entrat a 
l’Ajuntament i que es farà pressió a la Direcció General de Carreteres perquè agiliti el tema. 
Seguidament l’Alcalde manifesta la seva preocupació perquè el D.G. de C. ha negat haver dit 
que les obres estarien acabades l’estiu del 2002 i, en canvi, declara que en tot cas podrien 
començar el 2002.   
 
2.2 Acords de Comissió de Govern. 
 
El Sr. Alcalde ressalta els següents acords de la Comissió de Govern: 
 
Comissió del dia 24-4-2001:  
Concessió de dues subvencions a l’Agrupació Sardanista. 
A continuació fa referència a les dades publicades a l’última edició del Butlletí de Llagostera i 
diu que d’elles se’n desprèn  que la gent moltes vegades desconeix la tasca que  porten a terme 
els responsables de les diferents àrees, així per exemple la gent no sap com valorar l’àrea 
d’Urbanisme. 
Encàrrec del treball de topografia de la Unitat d’Actuació núm. 2. 
Contractació de la Sra. Pilar Ventura perquè substitueixi  una treballadora municipal que 
estarà de baixa per maternitat. Explica que no s’ha fet procés selectiu i s’ha agafat la persona 
que havia quedat segona a unes proves que es varen fer per contractar personal. 
Subvenció als centres d’ensenyament de Llagostera per la  festa intercultural. 
Contractació dels espectacles de la Festa Major. 
 
Comissió del dia 2-5-2001:  
Atorgament d’una subvenció a l’Escuderia Baix Empordà per a organització del Rally. El Sr. 
Alcalde explica que en una anterior edició l’antic equip de govern va atorgar una subvenció de 
150.000--ptes i que l’any passat se’n varen donar 50.000--ptes. Aquest any s’ha quantificat el  
 



 

 
 
que costen els serveis que l’Ajuntament posa a disposició dels organitzadors, com són Policia 
Local i altres i dóna un resultat d’unes 200.000--PTA. Pensa que això és positiu per al poble. 
Informa que l’empresa SARFA ha tancat el lloc de venda de bitllets i que com a resultat va 
demanar fer les parades al mateix lloc que ho fa l’empresa TEISA. 
També informa que s’ha demanat a la demarcació de Transports a Girona que canviïn les 
marquesines de les parades dels autobusos i que estem a la llista d’espera. 
Seguidament assabenta el Ple de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en relació al contenciós interposat pel Sr. Josep Fontanals Bonaventura, per la qual es dóna la  
raó a l’Ajuntament. Diu que s’ha requerit l’empresa IBALUCE  perquè faci efectiu el 
pagament del pendent de la subhasta.  
Acceptació de dues subvencions atorgades per part de la Diputació, una destinada a l’edició 
del Butlletí municipal i l’altra a l’edició del llibre sobre els termes de  Llagostera. 
 
2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera hi té 
representació.  
 
No se’n produeixen.  
 
2.4 Contractacions de personal.  
 
No se’n produeixen.  
 
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA:  
 
3.1 Concertar una operació de crèdit amb el Banco de Crédito Local.  
 
Es llegeix el següent dictamen:  
 
“L’Ajuntament de Llagostera té el Pressupost de l’exercici en curs aprovat i s’hi preveu una 
operació de crèdit de 60.000.000,-ptes per a finançament d’inversions. 
Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la Corporació és la del Banco de 
Crédito Local de España. 
Vist l’ informe de la Secretària-interventora relatiu a la procedència, condicions i legalitat de 
l’operació a concertar. 
Atès tot l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  ACORD: 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb el 
Banco de Crédito Local per un import de 60.000.000 Pts. per finançar les despeses d’inversió 
previstes al pressupost municipal de l’exercici del 2001, amb les següents condicions : 
Import :          60.000.000,-PTES. 
Període :     12 anys (amb dos de carència) 
Revisió tipus d’interès : trimestral 
Diferencial :   0,14% 
Comissió d’obertura : exempta 
Comissió d’estudi  : exempta 
Comissió de disponibilitat : exempta  
Liquidació d’interessos : trimestral 
Liquidació d’amortització : trimestral 
Segon.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit es garantirà 
amb l’afectació dels ingressos procedents de les transferències del Fons de Cooperació Local.  
 



 

 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la  Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret 
94/1995 i l’ordre de 28 de juny de 1999. 
Quart.- Facultar l’Alcalde per a quantes actuacions  siguin necessàries per a l’execució 
d’aquest acord, inclosa la signatura del contracte.” 
 
El Sr. Moll pren la paraula i explica que aquest crèdit és per finançar les inversions previstes al 
pressupost municipal d’enguany. Afegeix que s’han sol·licitat ofertes a diverses entitats 
bancàries i que la del Banco de Crédito Local de España és la més avantatjosa. 
El Sr. Soler pregunta per què s’ha agafat l’Euribor a tres mesos i no a un any, ja que està més 
baix i semblaria més favorable. 
El Sr. Alcalde respon que s’ha considerat que és l’oferta més avantatjosa. 
 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat : 
A favor             7   (ELL) 
Abstencions      6   (CiU) 
 
3.2 Aprovació Modificació de Crèdit nº 2/2001 del Pressupost Municipal.  
 
Es llegeix el següent dictamen:  
 
“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 d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar  inicialment  l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/01 del pressupost 
municipal de l’exercici 2001, que  inclou les següents variacions:         
AJUNTAMENT 
 
Suplement de crèdit 
01.443.62207 Millores cementiri 1.000.000 
01.452.41100 Aportació PME 2.640.000 
  TOTAL:  3.640.000 
Procedència dels fons: 
 Romanent líquid de tresoreria 3.640.000 
 TOTAL: 3.640.000 
         
PATRONAT HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA 
 
Suplements de crèdits 
01.412.62300 Maquinària i utillatge 450.000 
Procedència dels fons 
01.87000 Romanent líquid de tresoreria 450.000 
 
PATRONAT D’ESPORTS 
 
Suplement de crèdit 
01.452.14000 Altre personal laboral         1.800.000 
01.452.16000 Seguretat Social            500.000 



 

 
01.452.22100 Subministraments             850.000 
01.452.22195 Consumibles piscina              450.000 
Crèdit extraordinari 
01.452.21380 Manteniment instal.lacions Canyera                  700.000 
01.452.22780 Neteja instal.lacions Canyera              400.000 
         TOTAL:    4.700.000 
 
Procedència dels fons 
 
Crèdit extraordinari 
01.31093 Entrades instal·lacions Canyera          1.460.000 
Suplement de partides 
01.39902 Bar piscina                 600.000 
01.40000 Subvenció municipal             2.640.000 
                    TOTAL:    4.700.000 
 
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. Soler pren la paraula i explica que el seu grup votarà a favor en aquest tema, ja que 
consideren que la modificació pel tema de la zona esportiva de la Canyera és del tot 
necessària. No obstant això, vol demanar que aquesta aportació suplementària al  pressupost 
del Patronat,  no vagi en detriment de les activitats esportives que ja es fan, ja que són dos 
temes diferents. 
El Sr. Alcalde diu que el principal objectiu tant pel que fa a l’adquisició de les instal·lacions 
esportives de la Canyera, com ara en la posada en funcionament,  és demostrar que es vol que 
la legalització de la urbanització sigui un fet. Afegeix que la intenció és que al llarg de l’any 
funcionin les pistes de tennis. Acaba dient que  celebren que el grup de CiU estigui  d’acord en 
aquest tema. 
El Sr. Soler insisteix  que,  tot i que fer una inversió per a les pistes seria interessant, no pot 
anar en detriment del que es fa actualment. 
El Sr. Moll  manifesta que la intenció de l‘equip de govern és que no hi hagi cap detriment del 
servei que es fa actualment. 
El Sr. Barceló pren la paraula i diu que el patronat d’Esports no ha de notar cap canvi. Pensen 
que de cares a l’any vinent hi haurà d’haver inversions i que es preveu que la piscina tingui 
dèficit econòmic, però que la intenció de l’equip de govern i d’ell personalment com a regidor 
és que el Patronat no se’n ressenti. 
El Sr. Postigo afegeix que no cal oblidar que l’aportació de l’Ajuntament al Patronat és d’uns 
26 milions de pessetes l’any, quantitat gens menyspreable. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
4t.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ: 
 
4.1 Adhesió a la campanya impulsada per l’organització Fundació per la Pau.  
 
Es llegeix el següent dictamen:  
 
 



 

 
 
“Atès que l’any 2000 va ser declarat per les Nacions Unides l’Any Internacional de la Cultura 
de la Pau i que l’any 2001 comença la dècada per la Cultura de la Pau i la No Violència, 
l’Ajuntament de Llagostera.  
Valorant que en aquestes iniciatives, així com en el manifest 2000 per la Cultura de la Pau 
promogut per la UNESCO, es reclama la implicació de la societat civil, els governs i la 
comunitat internacional per fer possible la pau, 
Tenint en compte la mobilització internacional de la Crida per la Pau de La Haia que va 
aplegar més de 1.000 ONGs i 10.000 persones d’arreu del món i que va aprovar l’Agenda de 
La Haia per la Pau i la Justícia del Segle XXI, on es reclama l’adopció de mesures per a 
l’abolició de la guerra i per fer efectiu el Dret a la Pau, 
I adherint-nos a la campanya impulsada per l’organització no governamental Fundació per la 
Pau, amb el suport de diverses entitats i col·lectius locals i la col·laboració de la Federació de 
Municipis de Catalunya, 
Ens declarem Ajuntament per la Pau 
I com a mostra de la nostra voluntat de convertir-nos en agent actiu a favor de la Cultura de la 
Pau, ens comprometem a impulsar les següents línies de treball: 
Primer.- Educació per la pau 
Els ajuntaments podem assumir un paper actiu en la difusió de la Cultura de la Pau. Per això 
portarem a terme les iniciatives següents: 
 Divulgar i difondre els diversos aspectes que conformen la Cultura de la Pau, a través dels 

mitjans de comunicació municipals i de les pròpies actuacions, i donar suport a activitats 
específiques sobre aquestes qüestions. 

 Adquirir llibres sobre temes de pau per a les biblioteques i obrir una secció específica a la 
biblioteca municipal. 

 Fomentar i facilitar la tasca d’educació per a la pau a les escoles, i promoure que facin 
objecció de consciència als programes de militarització de l’ensenyament. 

 Denominar carrers de la vila amb noms de persones significades pel seu compromís per la 
pau. 

Segon.- Intervenció per la pau 
El municipi també pot intervenir directament per fomentar la pau dintre del propi àmbit 
d’actuació. Així pot: 
 Afavorir polítiques d’integració, ajut i solidaritat amb les poblacions del sud, i impulsar 

des del municipi accions i activitats que fomentin el respecte a la diversitat. 
 Establir serveis de mediació i resolució pacífica de conflictes al municipi. 
 Ajudar les poblacions civils de països en guerra o postguerra i acollir aquelles persones 

provinents d’aquests països. 
 Donar suport actiu a les persones que rebutgen la guerra i als objectors fiscals de l’exèrcit. 
 Destinar una aportació econòmica específica i concreta a programes de sensibilització i 

promoció de la Cultura de la Pau. 
 Participar activament en les xarxes de municipis europees i internacionals que aposten per 

la promoció i defensa dels Drets Humans i la construcció de la Pau. 
Tercer.- Desarmament i desmilitarització 
Els ajuntaments es poden comprometre formalment i pública a prendre tota una sèrie de 
mesures per desmilitaritzar els seus municipis i convertir-se en agents de pacificació. També 
poden donar suport i adherir-se a les diverses campanyes local, nacionals, estatals i 
internacionals que afavoreixin el desarmament i la desmilitarització.” 
 
La Sra. Pla pren la paraula i diu que es  tracta d’adherir-se a la campanya feta per la Unesco 
per promocionar la Pau. Afegeix que es tracta de divulgar a diferents llocs aquesta campanya.  



 

 
 
 
Diu que s’han posat en contacte amb l’entitat Justícia i Pau i que proporcionarà  opuscles en 
relació al tema per fer-ne difusió. 
 
El Sr. Comas pren la paraula i demana que quan es facin aquesta mena de propostes es tingui 
en compte el grup de CIU. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
4.2 Adopció de diversos acords en relació al referèndum del Sàhara Occidental. 
 
Es llegeix el següent dictamen:  
 
“Atesa la situació actual del conflicte al Sàhara occidental, l’Ajuntament de Llagostera vol fer 
pública la seva postura com a aportació a l’impuls que creiem que s’ha de donar a la seva 
resolució. 
Tot i l’aprovació l’any 1991 del Pla de Pau per al Sàhara occidental, i en especial des dels 
acords de Houston de 1997, la situació als territoris ocupats i als camps de refugiats continua 
sense resoldre’s i amb un augment afegit de la tensió en els darrers mesos. Volem destacar, per 
endavant, la importància de fer valer aquests acords signats, que són l’única via aprovada per 
les dues parts enfrontades i, per tant, el marc lògic de resolució del conflicte. Així mateix, en 
el darrer informe del Secretari General de Nacions Unides Kofi Annan S/2001/148, de 20 de 
febrer de 2001, es fa un especial èmfasi en la necessitat que hi hagi acords a partir d’uns 
terminis breus de temps, dos mesos, la qual cosa indica un augment de la necessitat que les 
negociacions donin fruits de forma immediata. 
Sens dubte, no podem parlar d’estabilitat a la zona magribí sense que estigui resolta la situació 
del poble sahrauí, i aquest és un pas previ per aconseguir que la pau es mantingui de manera 
estable a la regió. 
Per tant, i posant per endavant el nostre ferm compromís per a unes relacions internacionals 
basades en el diàleg i el pacte, i entenent que els acords de Nacions Unides són l’únic marc 
factible de futur, prenem el següent 
ACORD 
Primer.- Refermem la necessitat que es compleixi l’acord de pau signat entre les dues parts en 
conflicte, el Regne del Marroc i el Front Polisari i, per tant, la celebració d’un referèndum 
lliure, just i imparcial per decidir el futur del poble sahrauí; per tant, refermem alhora el nostre 
suport al Pla de Pau aprovat i reconeixem el paper de Nacions Unides, tot instant-la a actuar 
decididament en la recerca de solucions. 
Segon.- Reiterem el nostre suport al poble sahrauí i a la seva justa causa, que passa perquè ells 
mateixos siguin els dipositaris del seu propi futur i puguin exercir lliurement el seu dret a 
l’autodeterminació. 
Tercer.- Manifestem el nostre reconeixement i suport al moviment solidari amb el poble 
sahrauí que s’ha manifestat a Catalunya a través de diverses instàncies, i a les accions que han 
estat desenvolupant a favor de la seva causa. 
Quart.- Instem el Regne del Marroc a complir lleialment els acords signats  i a abandonar la 
postura obstaculitzadora que ha mantingut en els darrers anys, la qual cosa ajudaria a 
l’estabilitat de la regió magribina. 
Cinquè.- Exigim la plena garantia i el respecte dels Drets Humans i de les llibertats 
d’expressió, associació i manifestació als territoris ocupats. 
Sisè.- Exigim a la Unió Europea el compliment de l’acord aprovat al Parlament Europeu B5-
0246, 0253, 0262, 0272, 0278/2000 del 16/03/2000, sobre la necessitat inqüestionable de  



 

 
 
celebració del referèndum d’autodeterminació, com també al govern espanyol que es 
pronunciï en la línia d’aquest acord. 
Setè.- Fem una crida a les parts implicades i a la comunitat internacional per tal de fer el 
màxim esforç per esgotar les vies pacífiques de resolució del conflicte. 
Vuitè.- Convoquem els ciutadans de Llagostera a sumar-se a les accions reivindicatives dels 
drets del poble sahrauí i a manifestar el suport que la seva justa causa ens mereix. 
Novè.- Transmetre aquest acord al Secretari General de les Nacions Unides, al President de la 
Comissió Europea, al President del Govern Espanyol, al President de la Generalitat de 
Catalunya, a la Presidenta del Parlament Espanyol, al President del Parlament de Catalunya i 
als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de 
Catalunya.” 
 
La Sra. Pla explica les condicions en què es troba el poble sahrauí i que l’acord que s’adopta 
va encaminat a demostrar la  solidaritat envers aquest poble i el seu  procés 
d’autodeterminació. A continuació explica que a Llagostera hi ha cinc famílies acollidores i 
que l’Ajuntament es fa càrrec de les despeses del viatge d’aquest nens que acolliran les 
famílies llagosterenques,  que aniran al Casal i rebran atenció sanitària. 
 
El Sr. Comas manifesta el seu acord amb la proposta. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SANITAT:  
 
5.1 Resoldre l’al·legació presentada i aprovació definitiva del projecte d’ampliació i 
reforma del Centre d’Assistència Primària de Llagostera.  
 
Es  llegeix el següent dictamen: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 28 de març de 2001, va aprovar inicialment el 
“Projecte bàsic i executiu d’ampliació i reforma del CAP Llagostera”, promogut per 
l’Ajuntament i redactat  per l’arquitecte Sr. Pere Casajoana Salvi per encàrrec del Servei 
Català de la Salut, amb un pressupost d’execució per contracta de 51.999.683,- PTA. 
Aquest projecte ha estat exposat al públic durant trenta dies, mitjançant anunci inserit en el 
BOP núm. 75, de 18-4-01, i tauler d’anuncis de la Corporació, havent-se presentat una 
al·legació per part del grup municipal de CiU (R.E. núm. 1.589), sobre la necessitat que el 
projecte d’ampliació del CAP contempli la possibilitat de disposar d’una habitació per al 
metge de guàrdia per tal que aquesta mancança no impossibiliti donar aquest servei en un 
futur.  
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 30-4-01 on es fa constar que ja s’ha 
completat el projecte amb la documentació complementària sol·licitada: 
a) Els preus unitaris 
b) El Plec de prescripcions tècniques particulars 
c) La proposta de classificació que, segons el registre de contractistes, hagi de tenir 
l’empresari: C4 i C6, Categoria 6 
d) L’Estudi de Seguretat i Salut 
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. 
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció del següent acord: 
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada pel grup municipal de CiU, atès que: 



 

 
 
El projecte ha estat redactat i revisat per tècnics del propi Servei Català de la Salut per tal de 
donar compliment a les necessitats del programa sanitari establert. 
La distribució de les dependències previstes en l’ampliació del CAP no impediria, en un futur, 
adequar un local per al metge de guàrdia. 
La demora en l’aprovació d’aquest projecte per tal d’incorporar-hi  una habitació per al futur 
servei de metge de guàrdia implicaria un retard considerable en l’execució de les obres 
d’ampliació de l’actual Dispensari, que no es considera suficientment justificada.  
Segon.- Aprovar definitivament el “Projecte bàsic i executiu d’ampliació i reforma del CAP 
Llagostera”, promogut per l’Ajuntament i redactat  per l’arquitecte Sr. Pere Casajoana Salvi 
per encàrrec del Servei Català de la Salut, amb un pressupost d’execució per contracta de 
51.999.683,- PTA. 
Tercer.- Publicar-ho en el BOP, DOGC i tauler d’anuncis de la Corporació.” 
 
El Sr. Ramírez pren la paraula i diu que el poble de Llagostera ha sofert una sèrie de canvis 
que han estat impulsats  des de fora del poble en relació a aquest tema, ja que  la implantació 
de l’ABS ha comportat una sèrie de canvis que han produït inquietud entre els usuaris. 
Afegeix que el seu grup ja l’any passat va fer una sèrie d’iniciatives i es va demanar a 
l’Ajuntament que estigués sobre el tema perquè no es perdés qualitat en el servei. Ara el grup 
de CiU, tal com ha fet també l’equip de govern ha fet contactes amb el Delegat de Sanitat per 
conèixer a fons el tema i es va parlar dels següents temes: 
Ambulància: Se’ls va dir que es posarà una ambulància a Llagostera durant el període del 16 
de juny al 15 de setembre. Transcorregut aquest període es veurà què es fa. 
Ambulatori:  Es construirà amb finançament a través del Servei Català de la Salut. 
Urgències Mèdiques: El seu grup va manifestar al Delegat de Sanitat la seva preocupació  i el 
Delegat els va informar que el sistema que s’ha posat en marxa és el mateix que s’ha fet en 
altres llocs i que els usuaris estan contents, i que el Delegat,  tot i recollir la seva inquietud, va 
dir-los que feia poc temps que funcionava el nou sistema  i que calia esperar una mica i que 
passat el temps es faria una nova reunió i que a la vista del resultat s’adoptaria la solució que 
fos més favorable al poble de Llagostera, però que s’haurien de tenir en compte les necessitats 
reals més que els desitjos. 
Afegeix que varen presentar les al·legacions al projecte amb la finalitat de millorar-lo i que els 
ha sorprès que es desestimin, ja que al seu entendre el servei milloraria. 
El Sr. Ramis pren la paraula i explica que el dilluns varen tractar el tema de l’ambulància per a 
l’estiu i es va acordar on s’ha de situar i el lloc. Pel que fa al tema de contemplar en el projecte 
un lloc per dormir els metges,  ha de dir que en el projecte actual hi ha espai suficient en cas 
que fos necessari i només caldria una petita reforma  i que el que és clar és que en aquests 
moments el Departament de Sanitat diria que no a la modificació, ja que no entra en el seu 
programa funcional. Acaba dient que es veuen ganes en el Departament de Sanitat  que les 
coses funcionin i vagin bé.  
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que si les al·legacions presentades per CiU haguessin 
comportat una millora mol substancial segurament s’haurien estimat, però les  que ha presentat 
el grup de CiU, tenen  la negativa assegurada per part de Sanitat. Per altra banda diu que el 
conveni signat amb el Departament de Sanitat fixa un termini de vuit mesos per contractar 
l’obra, cosa que no es podria complir si s’hagués de revisar el projecte. No obstant això, diu 
que aquest fet no significar que no es treballi en la línia per obtenir un servei d’urgència a 
Llagostera. Afegeix que de moment l’Ajuntament ja s’ha compromès a habilitar un espai 
perquè les persones que facin el servei d’ambulància puguin dormir-hi. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

 
 
5.2 Convocar subhasta per a la contractació de les obres del Centre d’Assistència 
Primària de Llagostera.  
 
Es llegeix el següent dictamen:  
 
“Atès que mitjançant  Decret de l’Alcaldia es va iniciar l’expedient per contractar l’obra 
esmentada.  
Atès que n’han emès informes els serveis tècnics  i la  Secretària-Interventora d’aquesta 
Corporació. 
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva 
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les 
obres.  
La Comissió Informativa proposa al Ple municipal, que decidirà el que consideri convenient, 
que adopti els acords següents:  
Primer.- Convocar subhasta  per a  l’adjudicació de les obres del projecte d’ampliació i 
reforma de centre d’assistència primària, amb un pressupost de contractació de de 
51.999.683,- PTA (312.524,38 euros), IVA inclòs.  
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació 
de l’obra d’ampliació i reforma de centre d’assistència primària.  
Tercer.- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, el plec de clàusules 
administratives particulars, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona  i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè es puguin presentar 
reclamacions.  
Quart.- Facultar l’Alcalde, o membre de la corporació en qui delegui, perquè dugui a terme 
totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l’execució d’aquests acords.”  
 
El Sr. Alcalde explica que aquest punt és la continuació de l’anterior. 
El Sr. Ramírez pregunta si l’adjudicació la farà el Ple. 
El Sr. Alcalde respon que sí. 
El Sr. Ramírez pregunta per què en el plec de clàusules  hi ha dotze mesos de garantia . 
El Sr. Comas diu que normalment el període de garantia de les obres és de deu anys. 
El Sr. Alcalde respon que és el que es preveu per retornar la fiança dipositada.  
 
S’aprova el dictamen per unanimitat.  
 
5.3 Mesures a prendre en relació al seguiment de la implantació de l’ABS i valoració de 
l’usuari. Servei mèdic d’urgència i transport sanitari.  
 
Es llegeix el següent dictamen:   
 
“En els darrers mesos s’han produït diferents canvis en els serveis d’atenció sanitària: 
La Generalitat, Servei Català de la Salut, va donar en concessió el servei de transport sanitari a 
la nostra comarca a l’empresa “Consorci de Transport Sanitari”, la qual cosa va representar 
que l’entitat Creu Roja – Assemblea Local de Llagostera i Cassà de la Selva-, deixés de prestar 
aquest servei i perdéssim les ambulàncies que teníem en el nostre municipi. 
La Generalitat (SCS) ha implantat l’Àrea Bàsica de Salut de Cassà-Llagostera-Caldes 
adjudicant la gestió de la mateixa a l’empresa pública “Institut d’Assistència Sanitària”. 
Aquest fet ha comportat, entre d’altres canvis, que entre les 21 i les 8 hores dels dies feiners i 
les 24 hores dels dissabtes i diumenges, només hi hagi presència física dels metges de guàrdia 
a Cassà de la Selva, quan fins llavors també hi era a Llagostera. 



 

 
Aquests dos canvis han motivat les lògiques queixes dels llagosterencs/ques, bàsicament 
centrades en retards en el servei d’ambulàncies i en el d’atenció domiciliària dels metges de 
guàrdia. 
Darrerament s’ha fet entrega a aquest Consistori d’un total de 2.180 signatures demanant el 
restabliment de l’esmentat servei de guàrdies. 
Atesos aquests antecedents, 
Atès que les reivindicacions d’un punt d’atenció continuada al Dispensari de Llagostera i 
d’una ambulància per al nostre terme municipal  vénen de lluny, 
Atès que el mateix Servei Català de la Salut reconeix que el nostre municipi té unes especials 
característiques: gran extensió del seu terme, 76 Km2; nombroses urbanitzacions i masos 
escampats per territori, etc, que fan aconsellable una solució específica per garantir una 
correcta atenció a tota la població, 
Per tot això es proposa al Ple:  
Primer.- Sol·licitar al Servei Català de Salut l’establiment d’un punt de guàrdia mèdica 
permanent (metge de guàrdia i ambulància) a Llagostera, de manera que no es donin retards a 
l’hora d’atendre els diferents casos d’urgència.”  
 
Seguidament el Sr. Postigo explica que l’equip de govern ha fet gestions sobre el tema i que 
han donat els seus fruits, ja que per una banda es va confirmar el reforç dels serveis 
d’urgència, la qual cosa és una millora. També s’ha confirmat que del 16 de juny al 15 de 
setembre hi haurà una ambulància fixa a Llagostera i s’ha demanat a l’Ajuntament que es 
proporcioni un lloc per dormir a la qual cosa ha accedit l’Ajuntament. 
Diu que per sol·licitar aquest servei s’haurà de fer a través del 061, i que s’informarà els 
usuaris. 
El Sr. Ramírez  diu que per coherència el seu vot serà afirmatiu  i demana que l’equip de 
govern reconegui el mèrit que tenen els contactes que ha fet CiU  per trobar solucions a aquest 
tema. Seguidament demana que s’informi els veïns. 
 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Ramírez que precisament volia fer referència a una notícia 
publicada al Diari de Girona en relació al tema, ja que no s’ajusta a la realitat. Diu que 
precisament el Sr. Casanovas, Delegat de Sanitat a Girona,  i el Sr. Masferrer el varen 
informar que tindrien una reunió amb membres de l’oposició de Llagostera, que era una reunió 
informativa, però amb el benentès, va dir el Sr. Casanovas,  que no era una negociació, ja que 
no negociava amb els grups de l’oposició. Acaba dient que convida el grup de l’oposició 
perquè quan vulgui tractar algun tema ho faci de manera conjunta amb l’equip de govern.  
El Sr. Postigo afegeix que la intenció de l’equip de govern i de l’IAS és que el proper Butlletí 
d’Informació Municipal sigui monogràfic pel tema sanitari i que hi participin l’IAS i l’ICS. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA, FESTES I JOVENTUT:  
 
6.1 Reclamar l’1 per cent cultural de les darreres obres públiques realitzades en el nostre 
terme municipal.  
 
Es llegeix el següent dictamen:  
 
“L’article 57 de la Llei 9/93, de 30 de setembre,  del Patrimoni  Cultural Català,  estableix que 
“l’Administració de la Generalitat ha de reservar en els pressupostos de les obres públiques 
que financiï totalment o parcialment una partida mínima de l’1% de la seva aportació, amb  
 



 

 
 
finalitat d’invertir-la en la conservació dels béns protegits per aquella  llei i en la creació 
artística contemporània”. 
El Decret 175/94, de 28 de juny, sobre l’u per cent cultural, estableix com a criteri preferent el 
d’aplicar els esmentats fons als béns culturals que poden quedar afectats directament per l’obra 
pública de què es tracti i els que es troben situats en el seu entorn.  
Ateses les diferents obres realitzades en el nostre terme municipal en els darrers anys que 
reunien els requisits establerts per la normativa abans esmentada.  
Atès que en els darrers anys no s’han aplicat fons corresponents a l’u per cent cultural en el 
nostre municipi.  
Atès que en els propers anys estan previstes diferents obres de les que han de preveure l’u per 
cent cultural. 
Per tot això, es proposa al PLE: 
Primer.- Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i al Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya l’aplicació d’aquest percentatge de les obres en el 
nostre terme municipal.” 
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde informa que s’ha adjudicat la redacció del PERI del casc 
antic, que al concurs s’hi varen presentar  equips de reconeguda solvència  i que una vegada 
estigui redactat serà una eina que permetrà  sol·licitar l’1 per cent cultural  en base a propostes 
concretes. 
El Sr. Soler pren la paraula i i diu que esperen que no sigui una declaració d’intencions i que 
esperen que pugui ésser realitat, més tenint en compte que les obres més importants estan per 
arribar. Afegeix que tant el casc antic com el museu Vilà serien elements a conservar. 
El Sr. Postigo segueix explicant que en relació a aquest tema ja es varen fer gestions l’any 
passat, però que és un tema complicat, ja que no està regulat d’un forma clara com es 
distribueix aquest 1 per cent i,  tot i que semblaria  que hagués d’anar als municipis on es fan 
obres,  es fa de forma discrecional. 
 
S’aprova el dictamen per unanimitat. 
 
7è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT:  
 
7.1 Adhesió al moviment contra el Pla Hidrològic Nacional.  
 
Es llegeix el següent dictamen:  
 
“Atès que l’aigua representa l’element fonamental per al desenvolupament i el manteniment 
de la vida al nostre planeta, i per tant cal tenir cura de la qualitat i de la quantitat 
imprescindible per al manteniment dels ecosistemes dels quals és interdependent, 
Atesa la proposta del Govern del Pla Hidrològic Nacional, 
Atès que aquest pla ha estat elaborat amb excessives presses, sense tenir en compte els 
imprescindibles elements de consens polític, tècnic i social necessaris en un projecte d’aquesta 
envergadura, 
Atès que no hi ha garanties que en la redacció del pla s’hagin utilitzat xifres i estudis prou 
objectius i fiables per calcular els balanços hídrics, 
Atès que no respon a un model territorial ecològicament i socialment sostenible i només 
intenta proposar una solució fàcil, com ara portar aigua allà on és més insostenible gestionar-
la. 
 
 



 

 
 
Atès que el que cal en primer lloc és proposar un model territorial basat en el reequilibri i la 
distribució de la riquesa abans d’impulsar un repartiment indiscriminat d’un bé escàs com 
l’aigua, 
Atès que no contempla de manera fefaent, concretat en un suport econòmic creïble, el 
desenvolupament de mesures encaminades a una gestió sostenible de l’aigua, és a dir, per 
impulsar i consolidar mesures d’estalvi, de reutilització, per contrarestar les pèrdues de la 
xarxa, per recuperar les concessions hidroelèctriques, etc. 
Atès que el Pla Hidrològic Nacional representa d’entrada un elevadíssim cost econòmic i un 
risc d’impacte ambiental excessiu, amb la construcció de faraòniques infrastructures i amb 
importants repercussions sobre zones d’elevat valor ecològic com el Delta de l’Ebre, 
Atès que repartir l’aigua vol dir repartir també riquesa, i per això cal que els territoris amb 
capacitat de cedir recursos hídrics vegin complertes les seves reivindicacions en forma 
d’inversions importants, de creació d’infrastructures i serveis d’ocupació, 
Atès que la problemàtica del reequilibri territorial i de la possible reordenació dels recursos 
hídrics exigeix ser vista des del conjunt de la península, amb un exercici de solidaritat 
interterritorial molt més global del que planteja aquesta proposta de pla, 
Atès que el Pla Hidrològic Nacional contrasta i deixa en evidència les xifres del Pla Hidrològic 
de les Conques Internes, aprovat pel Govern de la Generalitat i que xifra en 190 Hm3 les 
necessitats del país, davant dels 350 Hm3 que de manera desproporcionada i insostenible cita 
el primer, 
Atès que, tot i entenent que des de la responsabilitat cal vetllar per la garantia del 
subministrament i per la qualitat de l’aigua de la població de les zones centrals de Catalunya, 
sí que hem de demanar que es faci un balanç hídric objectiu i contrastat, amb tècnics 
independents, de les conques internes, i que s’elabori un pla que contempli mesures d’estalvi 
en tots els àmbits: industrial, agrícola i domèstic; la regulació de les concessions 
hidroelèctriques, vigilant-ne especialment el compliment; la reutilització de totes les aigües 
depurades; el control de les pèrdues de la xarxa; la recuperació de les aigües subterrànies; la 
recuperació dels cabals ecològics i dels cursos fluvials establint-ne els paràmetres; mesures de 
caràcter legislatiu que permetessin avançar en l’aplicació de la reutilització de les aigües 
depurades, explicitant-ne els nivells de qualitat i els usos prioritaris; el desplegament de 
serioses mesures en matèria d’educació ambiental i sensibilització, que realment instal.lin  en 
la societat els hàbits i els comportaments necessaris per a un ús sostenible de l’aigua, més enllà 
de les mesures economicistes i penalitzadores. 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
Primer.- Expressar el desacord amb la proposta del Pla Hidrològic Nacional feta pel 
Ministerio de Medio Ambiente. 
Segon.- Rebutjar les propostes de gestió de l’aigua que signifiquin grans transvassaments, en 
especial el transvassament de l’Ebre. 
Tercer.- Demanar la redacció d’un nou Pla Hidrològic Nacional, amb tècnics i científics 
independents, 
 que incorpori abans que res propostes de model de reequilibri territorial i concreti mesures 

de gestió sostenible de l’aigua.  
 que defineixi també clarament com reciclar i reutilitzar millor els recursos disponibles. 
 a partir dels tractaments terciaris de les depuradores de la xarxa de sanejament i dels 

aqüífers que s’estan recuperant, que reutilitzi les aigües que actualment s’aboquen al mar 
per a usos agrícoles, industrials o per a rec de carrers i parcs municipals. 

 que redueixi el consum disminuint les pèrdues de la xarxa, fent campanyes d’educació 
ambiental, reduint el consum de les indústries i el consum agrícola a partir de tècniques 
d’eficiència. 



 

Quart.- Demanar que s’elabori una proposició de llei que reguli l’ús de les aigües depurades i 
la seva reutilització i que es desenvolupi la normativa adient per definir els paràmetres i les 
necessitats de manteniment dels cabals ecològics dels rius.” 
 
El Sr. Comas pren la paraula  i explica  que no veuen bé que aquest tema es tracti a 
l’Ajuntament, ja que és un tema d’estat en el qual s’hauria de buscar consens polític  i que,  tot 
i  que fer un nou estudi seria bo,  faltaria aquest consens. Segueix dient que la postura de CiU 
davant aquest pla va ésser estudiar-lo i fer-hi sargits per tal de millorar-lo, ja que si s’estudien 
les esmenes que va introduir  CiU al pla en el tràmit parlamentari es veu que són clarament 
bones per a Catalunya, ja que fa que moltes decisions en el tema es puguin prendre des de 
Catalunya, que priva que les companyies elèctriques tinguin l’aixeta oberta sobre l’aigua i que 
es permeten els transvasaments, també es garanteixen inversions importants i que farà que 
Barcelona rebi aigua del riu Ebre i no del Ter.  
El Sr. Noguera diu que CiU no ha fet res més que abaixar-se el pantalons en aquest tema, i així 
s’ha acomplert el que va dir el ministre Cañete que el pla s’aprovaria “per collons” i així els 
pagesos i els pescadors  del delta de l’Ebre en sortiran greument perjudicats, a canvi de quatre 
diners que si se sumen tots  són menys que les quanties que es defrauden per corrupció dins 
alguns organismes de la pròpia Generalitat. Acaba dient que li sembla vergonyós que es vulgui 
defensar  aquest pla dins l’Ajuntament. Per altra banda diu que no es pot oblidar l’elevat cost 
del model que defensa el Pla hidrològic, ja que hi ha molts països on el cost de l’aigua és de 30 
pta., mentre que el que es proposa en costa 70,-pta.  
El Sr. Comas respon que,  com ja han dit,  ells no troben propi que aquest tema es tracti a 
l’Ajuntament, ja que és un tema d’estat i que per altra banda no es pot oblidar que no tots els 
grups polítics han mantingut sempre la mateixa postura en relació a aquest tema. Acaba dient 
que CiU  intenta  servir el país i que això comporta desgast i s’assumeix i que ells sostenen  
aquí els mateixos arguments  que ha defensat CiU. 
El Sr. Postigo  explica que si es porta aquest tema al Ple és per una qüestió ben simple,  que 
veuen en aquest tema una política molt semblant  al que s’està fent en temes energètics. 
Segueix  dient que les millores que CiU diu que s’han aconseguit no evita el trasvassament, 
sinó que el maquilla. Per altra banda és molt possible que si deixessin gestionar l’aigua als 
ajuntaments i se’ls donés recursos necessaris s’aconseguiria estalvi d’aigua. Acaba dient que 
també és una estranya contradicció que CiU voti en contra al Parlament català i que a Madrid 
hi voti a favor. 
El Sr. Comas respon que les mesures que diu l’Alcalde no poden garantir el dèficit hidrològic 
del país. 
 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat: 
A favor                    7   (ELL) 
En contra                 6   (CiU) 
 
8è.- MOCIONS. 
 
8.1 Moció de CiU de les declaracions del Rei i de la Ministra de Cultura en relació a la 
llengua catalana.  
 
Es llegeix la següent Moció:  
 
“Il.lm.Sr. Moció que presenta al Ple de l’Ajuntament de Llagostera el Grup Municipal de 
Convergència i Unió.  
Vistes les declaracions realitzades per S.M. el Rei, Joan Carles I, en l’acte de lliurament del 
premi Cervantes d’enguany, on va afirmar que “nunca fue una lengua de imposición, sino de 



 

encuentro” i que “a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano:  fueron los pueblos más 
diversos quienes hicieron suyos por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes”.  
Vistes les declaracions de la Ministra de Educación, Cultura y Deportes, Sra. D. Pilar del 
Castillo, en el diari “El Pais” del diumenge dia 6 de maig del 2001, on exposa, literalment 
escrit el següent: “Habría que ver cuándo se ha prohibido hablar una lengua en España y con 
qué intensidad"  i "En Cataluña se ha hablado catalán durante todo el  franquismo”.  
Tenint en compte que el preàmbul de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya manifesta de forma 
explícita que l’aprovació d’aquesta norma és fruit del “procés de recuperació de les llibertats 
democràtiques”,  amb la qual cosa queda palès que abans de l’aprovació de la nostra norma 
fonamental el nostre país estava sotmès a una dictadura i que tant les seves institucions 
d’autogovern com la seva cultura i la seva llengua van ésser reiteradament prohibides i 
perseguides.  
Donat que aquesta persecució no ha estat un fet puntual sinó que existeix nombrosa normativa 
on queda palesat que, al llarg de la història, l’Estat Espanyol ha prohibit sistemàticament l’ús 
de l’idioma català, i que per tal que en quedi constància en citem les disposicions més 
importants:  
Any 1715: Prohibició de l’ensenyament en català:  
“....que en las escuelas no se permitan los libros en lengua catalana, escribir y hablar en ella 
dentro de las escuelas y que la doctrina cristiana sea y la aprendan en castellano”.  
(De l’informe de José Patiño a la “Consulta del Consejo de Castilla sobre el Nuevo Gobierno que se debe 
establecer en Cataluña”, 13 de juny de 1715).    
Any 1716 “Que se consiga el efecto sin que se note el cuidado”.  
“...pero como a cada nación parece que señaló la Naturaleza su idioma  particular, tiene en 
esto mucho que vencer al arte y se necesita de algún tiempo para lograrlo, y más cuando el 
genio de la Nación como el de los Catalanes es tenaz, altivo y amante de las cosas de su País, 
y por esto parece conveniente dar sobre el castellano instrucciones y providencias muy 
templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado...” 
(De la Instrucción Secreta que el fiscal del Consejo de Castilla, don José Rodrigo Villalpando, va tramitar als 
“corregidores” del Principat de Catalunya el 29 de gener de 1716.)  
El Decret de Nova Planta, de 16 de gener de 1716, prohibeix l’ús de la llengua catalana a 
l’Administració de Justícia de Catalunya “Las causas en la Real Audiencia se substanciarán en 
llengua castellana”. Actualment només aproximadament un 4% de les actuacions judicials a 
Catalunya es fan en català. 
1857 La Llei Moyano d’instrucció pública: el català continua prohibit a les escoles. 
Conseqüència: La població alfabetitzada només sabrà escriure en castellà.  
1862 La Llei del notariat, de 28 de maig, prohibeix l’ús de la llengua catalana en les 
escriptures notarials. Article 25: “Los instrumentos públicos se redactaran en llengua 
castellana y se escribirán con letra clara, sin abreviaturas y sin blancos”. 
1870 La Llei del registre civil prohibeix també l’ús del català. Art. 28:”Cuando los 
documentos presentados se hallen extendidos en idioma extranjero o en dialecto del país, se 
acompañará a los mismos su traducción al castellano, debiendo certificar de la exactitud de 
ella al Tribunal o funcionario que los haya legalizado, o en Secretaria de la Interpretación de 
Lenguas del Ministerio de Estado, o cuálquier otro funcionario que para ello está 
completamente autorizado.  
1917 Nou Reglament del notariat. Es reitera la prohibició de fer les escriptures públiques en 
català.  
1925 La Reial ordre del 13 d’octubre de 1925 prohibeix que a les escoles hi hagi llibres que 
no siguin “escritos en español”.  
1938  a) Ordre ministerial que prohibeix l’ús del català al registre civil. b) Ordre ministerial 
que prohibeix l’ús del català al registre de les persones jurídiques.  
1939 Decret segons el qual “queda prohibido  el uso del catalán en calidad de segundo 
idioma”.  



 

1945 en l’article 7è. de la Llei d’Ensenyament Primari s’especifica l’obligatorietat de la 
“lengua nacional española” al llarg de l’educació primària.  
 
Donat que el Preàmbul de la Carta Magna proclama la voluntat de protegir “els pobles de 
l’Estat Espanyol en l’exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions, llengües i 
institucions” i que l’artricle 3.3 de la mateixa Constitució garanteix que “la riquesa de les 
diferents modalitats lingüístiques de l’Estat és un patrimoni cultural que serà objecte 
d’especial respecte i protecció”. 
Atès que l’article 61 de la Constitució disposa que el Rei, en ser proclamat davant les Corts 
generals, es va comprometre a “guardar la Constitució i les lleis i respectar els drets dels 
ciutadans i de les Comunitats Autònomes” i atenent el fet que l’article 64 de la Constitució 
declara que “els actes del Rei seran refrendats pel President del Govern i que dels actes del Rei 
seran responsables les persones que els refrendin”.  
Atès que  les declaracions del Rei i la Ministra de Cultura denoten un desconeixement de 
l’evolució històrica de l’Estat Espanyol i no són coherents amb els principis de pluralitat 
nacional i lingüística que garanteix la Constitució i l’ordenament jurídic vigent.  
Per tot l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
ACORDS: 
Primer.- EXPRESSAR el nostre rebuig a les esmentades declaracions i afirmacions les quals 
deformen la realitat històrica de l’Estat Espanyol i són contràries als principis de pluralitat 
nacional i lingüística que garanteix la Constitució i l’ordenament jurídic vigent. 
Segon.- TRAMETRE la present moció a la Casa Reial i al Ministerio de Educación, Cultura 
y Deportes als efectes oportuns.  
Ramon Soler Salvadó. D.N.I. 40.328.014. 
Llagostera, 10 de maig del 2001. 
Il.lm. Sr.Alcalde de l’Ajuntament de Llagostera”. 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que estan d’acord en l’exposició, però pensen que s’hauria 
d’ésser més contundent i proposa que la part dispositiva de l’acord quedi redactada de la 
següent forma:    
 
“Primer.- Expressar  el nostre rebuig a les esmentades declaracions i afirmacions les quals 
deformen la realitat històrica de l’Estat Espanyol i són contràries als principis de pluralitat 
nacional i lingüística que garanteix la Constitució i l’ordenament jurídic vigent. 
Segon.- Reprovar les afirmacions del Rei, com a cap de l’Estat i de la Ministra d’Educació,  
Cultura y Esports, que neguen que mai hagi existit cap imposició de la llengua castellana a 
ningú.  
Tercer.- Manifestar que la llengua catalana, així com altres llengües de l’estat no castellanes, 
han estat prohibides i perseguides des de la configuració d’Espanya com a un estat unitari, 
amb la brutalitat dels períodes no democràtics, que són dominants, o bé amb la imposició des 
de la legalitat vigent en altres períodes.  
Quart.- Manifestar que la totalitat de les llengües dels pobles conquerits en l’època imperial 
varen ser marginades, i els seus parlants varen ser, en molts casos, exterminats o sotmesos a 
vexacions inhumanes.  
Cinquè.- Instar el Govern de l’Estat a promoure el desplegament legislatiu de l’article 3.2 de 
la Constitució  Espanyola per garantir l’especial respecte i protecció de les llengües no 
castellanes.  
Sisè.- Instar el Govern de l’Estat a realitzar les gestions necessàries perquè les institucions 
culturals de l’estat contribueixin de forma activa en la normalització en tots els camps de les 
llengües de les nacions originàries d’Amèrica.  
Setè.- Comunicar aquest acord a la Casa Reial, al Ministeri d’Educación, Cultura y Deportes i 
al Govern de l’Estat.”  



 

 
Seguidament el Sr. Jordi Noguera pren la paraula i diu que les coses no han canviat i que 
s’està negociant i tenint tractes amb els mateixos torturadors, sense que fos  cap problema que 
el Sr. Jordi Pujol va anar a fer un aperitiu amb la Sra. Ministra d’Educació, després que 
aquesta hagués fet les polèmiques declaracions. 
El Sr. Soler respon que en primer lloc si el Sr. Noguera pensa que hi ha torturadors ho ha de 
denunciar i que per altra banda l’únic polític que va expressar la seva protesta per les 
declaracions va ésser el president de la Generalitat. 
 
La moció és aprovada per unanimitat amb les esmenes proposades. 
 
8.2 Moció de CiU per adaptar la normativa municipal a les mesures de prevenció de la 
legionel.losi.  
 
Es llegeix la següent Moció:  
 
“Il.lm. Sr.  
MOCIÓ que presenta al Ple de l’Ajuntament de Llagostera el Grup Municipal de 
Convergència i Unió.  
La legionel.losi és una malaltia causada pel bacteri legionel.la que es pot presentar de forma 
esporàdica, com a casos aïllats, o en forma de brots epidèmics que poden afectar grups de 
persones de la comunitat. Darrerament s’ha constatat, en gran part a causa dels nous mitjans de 
diagnòstic de què disposen els serveis sanitaris assistencials, un augment en la freq¨`encia 
d’aparició d’aquest problema de salut comunitari.  
La preocupació social generada pels brots comunitaris de legionel.losi fa necessari abordar, 
sense demores, la regulació de les condicions tecnicosanitàries que han de complir els sistemes 
de climatització i/o humidificació de l’aire, (torres de refrigeració i els condensadors 
evaporatius) els quals s’han identificat com a vehiculadors d’aquest microorganismes al medi, 
i dotar així aquest sector d’activitats de mesures preventives eficaces contrastades d’acord amb 
els coneixements científics actuals.  
Les torres de refrigeració  i els condensadors evaporatius formen part d’alguns sistemes de 
climatització que poden afectar l’ambient exterior mitjançant la generació d’aerosols, ja que 
normalment s’ubiquen als terrats o a les cobertes dels edificis d’activitats industrials, edificis 
d’oficines, etc.  
En aquest sentit la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret 417/2000, de 27 de 
desembre, (DOGC núm. 3304, de 12 de gener de 2001), pel qual s’estableixen amb caràcter 
d’urgència les condicions tecnicosanitàries aplicables als aparells i equips de transferència de 
massa d’aigua en corrent d’aire amb producció d’aerosols per a la prevenció de la 
legionel.losi.  
En aquest Decret s’obliga als Ajuntaments a tenir un cens on es registrin els titulars de les 
instal·lacions susceptibles de difondre la legionel.la, els quals hauran de declarar l’existència 
d’aquestes instal·lacions al seu Ajuntament abans del 13 de juliol de 2001. Així mateix hauran 
d’adequar-se a les previsions esmentades abans del 13 de gener del 2002. 
Així mateix aquest decret, de conformitat amb el que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 
de la intervenció integral de l’Administració ambiental, regula el procediment de control de les 
diverses Administracions Públiques, entre elles els Ajuntaments, per tal d’assolir un alt nivell 
de protecció de les persones i garantir la qualitat de vida. En aquest sentit, per exemple, les 
noves activitats que siguin titulars d’algunes de les instal·lacions de risc esmentades en aquest 
Decret hauran de notificar el nombre i les característiques de les mateixes a l’Ajuntament en el 
termini d’un mes, mitjançant el model de fitxa tècnica que figura a l’annex 1 del Decret 
417/2000, de 27 de desembre.  



 

Per aquest motiu, el Grup Municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Llagostera, 
sol·licita al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- ADAPTAR la normativa municipal que estableix el sistema d’intervenció 
administrativa i de control de les activitats susceptibles de generar un impacte ambiental, al 
que disposa el Decret 417/2000, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen amb caràcter 
d’urgència les condicions tecnicosanitàries aplicables als aparells i equips de transferència de 
massa d’aigua en corrent d’aire amb producció d’aerosols per a la prevenció de la 
legionel.losi.  
Segon.- APROVAR la creació d’un cens on es registrin  els titulars de les instal·lacions 
susceptibles de difondre la legionel.la, i l’establiment de les mesures de control d’aquestes 
instal·lacions de conformitat amb el que be regulat en el Decret 417/2000, de 27 de desembre, 
esmentat en el punt anterior.  
En Ramon Soler Salvadó. D.N.I. 40.328.014. 
En Josep Comas Boadas. D.N.I. 40.312.404. 
Llagostera, 10 de maig del 2001”. 
 
El Sr. Ramírez pren la paraula i diu que l’estiu passat va haver-hi un brot d’epidèmia a Girona 
i fa poc un a Barcelona  i que a Llagostera també n’hi ha hagut casos. Explica on està la 
legionel.la,   a les instal·lacions d’aire condicionat i que han presentant la moció perquè que 
entenen que és bo que els ajuntaments es comprometin en temes de vigilància de la salut. 
El Sr. Ramis pren la paraula i explica que la llei 417/2000 es va publicar el 12 de gener i que 
les empreses tenen l’obligació d’abans de 6 mesos comunicar a l’Ajuntament l’existència de la 
instal·lació, o sigui que el termini encara no ha acabat. Per altra banda són uns equips molt 
específics els que poden produir  aquest problema i que estan instal·lats en edificis 
determinats, per la qual cosa a Llagostera són molt pocs els que hi ha, diu que ell només en 
coneix un. 
El Sr. Ramírez pren de nou la paraula i diu que pensa que l’Ajuntament ha de vetllar per la 
salut i que en tot cas es pot fer divulgació. 
El Sr. Ramis es mostra d’acord amb el Sr. Ramírez a fer promoció i divulgació de la 
normativa, tot i que diu que ja hi ha molta conscienciació en el tema. 
El Sr. Alcalde diu que a l’entendre de l’equip de govern no cal adoptar cap normativa 
municipal perquè ja hi ha llei  i que de moment no cal fer cap registre perquè cap empresa no 
ha declarat cap instal·lació. No obstant això en el proper Butlletí d’Informació municipal es 
pot informar de la necessitat a les empreses que tenen aquests tipus d’instal·lacions de 
declarar-les. 
El Sr. Soler demana que es verifiqui quines són les instal·lacions que poden portar aquest 
problema. 
 
Per part de CiU es retira la Moció. 
 
9è.- PROPOSTES URGENTS. 
 
9.1 Aprovació de la urgència d’una proposta sobre la línia de les Gavarres.  
 
El Sr. Alcalde demana que atès que la companyia Enher ha dirigit un escrit a diversos 
promotors comunicant-los que fins que no es resolgui el tema de la línia d’alta tensió no es 
contractaran noves altes, del qual en dóna lectura, i que és avui que l’Ajuntament  n’ha tingut 
coneixement, proposa que s’aprovi la urgència del tema i aprovar una proposta en relació a 
aquest tema. 
 
La urgència és aprovada per unanimitat. 
 



 

9.2 Aprovar una proposta sobre la línia de les Gavarres. 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que de la interpretació de l’escrit que Enher ha dirigit als 
promotors s’interpreta que s’està instant als promotors a que hi hagi una certa reacció en 
contra de l’Ajuntament. Per altra banda tampoc es pot admetre que la interpretació que la 
companyia fa del silenci del Departament d’Indústria a la seva petició de no donar altes, ja que 
interpreta que davant aquest silenci queda autoritzat per denegar les noves peticions d’alta, la 
qual cosa al seu entendre és inadmissible. Segueix explicant que aquest matí ells ha intentat 
posar-se en contacte amb responsables del Departament d’Indústria, però que no ha estat 
possible, però que través de la premsa sap que no té coneixement de l’existència d’aquestes 
escrits d’Enher, a la vista de això pensa que seria bo que el Ple aprovés una proposta.  
El Sr. Comas manifesta que el seu grup reafirma la seva postura  en aquest tema i consideren 
com el Sr. Alcalde que aquesta pràctica per part d’una  companyia que té un monopoli és 
inadmissible i per tant votaran a favor de la Proposta. 
 
Per unanimitat s’aprova la següent Proposta: 
 
“Atès el contingut de la carta adreçada per part de FECSA-ENHER a diferents promotors de 
“la zona d’influència” de la línia de les Gavarres i del nostre municipi; 
Atès que aquesta Corporació la interpreta com una mesura de pressió del tot intolerable i 
il·legal; 
Primer.- Denunciar a la delegació a Girona del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de 
la Generalitat el contingut de les esmentades cartes i instar el mateix Departament que 
prohibeixi aquestes pràctiques per part de la companyia FECSA-ENHER. 
Segon.- Sol·licitar al mateix Departament que prengui cartes en l’assumpte d’una manera més 
decidida i faci costat a aquest Ajuntament en la seva pretensió que la línia de les Gavarres 
sigui soterrada al pas pel nostre municipi, com a alternativa més respectuosa amb el territori 
(tant en la planificació com en l’impacte paisatgístic) i amb les persones. 
 
10è.- PRECS I PREGUNTES:  
 
10.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.  
 
No se’n produeixen.   
 
10.2 Referents a altres qüestions.  
 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que el seu grup va presentar una moció en relació a 
l’arranjament de l’enllumenat públic  de la carretera  i se’ls va respondre que s’havia demanat 
un estudi i que malgrat el temps transcorregut no en saben res i pregunta com està i a veure 
quines són les prioritats de l’equip de govern en relació al tema. 
La Sra. Pla diu que es va encarregar un estudi sobre l’estat de totes les instal·lacions de 
l’enllumenat públic i que l’empresa l’entregarà el 15 de juliol i que les prioritats aniran en 
funció al nivell de perill en la instal·lació del quadre de llums. 
El Sr. Postigo diu que quan es tingui l’estudi podran examinar-lo tots els regidors. 
El Sr. Comas demana per què s’ha retardat tant. 
La Sra. Pla respon que l’estudi es va encarregar aquest any, que el que es va fer primer va 
ésser demanar a una ECA la inspecció de les instal·lacions i que va detectar nombroses 
deficiències i que davant d’això es va encarregar un estudi més detallat a un empresa per tal de 
planificar les actuacions. 
 



 

El Sr. Comas pren de nou la paraula i diu que el dia 3 de maig  varen coincidir les obres 
d’instal·lació de gas en un carrer on no es podia aparcar pel període quinzenal i demana que es 
tingui en compte aquesta circumstància en les properes actuacions. 
La Sra. Pla respon que normalment es té en compte, però que ho recordarà a la Policia Local. 
 
El Sr. Soler demana informació sobre les mesures de seguretat durant la Festa Major. 
La Sra. Pla respon que hi haurà guàrdies de seguretat i també es va parlar amb el Delegat de 
Govern a Girona i vindran Mossos d’Esquadra. 
El Sr. Soler diu que s’ha de preveure que si en una carpa hi ha problemes  la seguretat de la 
pròpia carpa  farà sortir els causants i que pot ser que el problema es traslladi al carrer. 
La Sra. Pla respon que ja s’ha previst. 
 
El Sr. Ramírez pregunta al Sr. Ramis, regidor de Sanitat,  què es fa en el tema de la inspecció 
de la potabilitat de l’aigua de les fonts públiques. 
El Sr. Ramis respon que precisament avui s’ha fet una reunió amb l’empresa que farà les 
inspeccions i que és previst fer-la cada tres mesos. Seguidament explica quines són les fonts 
del municipi i  el seu estat. 
El Sr. Ayach diu que la font de Panedes no pertany al municipi de Llagostera. 
El Sr. Ramis diu que consta en el llistat de fonts municipals, però que no obstant ho 
averiguarà. 
 
Seguidament la Sra. Vila pren la paraula i demana disculpes per un error que hi ha hagut en el 
programa de la Festa Major, ja que no hi consta el ball de gala del dilluns, amb l’Orquestra 
Malavella. 
 
El Sr. Moll pren la paraula i diu que agraeix el consens en el tema  sanitari que el Sr. Ramírez 
ha dit que venia una mica impulsada des de fora, quan el terme correcte hauria estat 
“imposada”. Afegeix que el mes de juliol el grup de CiU va acusar l’equip de govern de no fer 
res en aquest tema ni en el del cementiri quan com es pot veure no és així. Acaba dient que a 
ell també li agradaria que es reconegués la feina que es fa. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde informa que a partir del mes de juny es durà a terme el 2n. 
Congrés de municipis i que per la categoria del municipi de Llagostera li correspon quatre 
delegats i que per tal de respectar la voluntat del poble pensen que és de justícia que el grup de 
CiU pugui tenir dos delegats, els mateixos que l’Entesa. 
 
A continuació el Sr. Alcalde informa que des de la regidoria de Serveis Socials s’ha programat 
una xerrada en relació al tema d’observadors internacionals a les eleccions que es faran a 
Nicaragua, que a l’acte hi assistirà l’Alcalde d’Arbúcies entre altres representants per informar 
sobre el tema i animar la gent de Llagostera perquè es faci una grup d’observadors 
internacionals.  
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts i cinc minuts de dotze de la nit s’aixeca la 
sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, 
que ho certifico.  
 

L’ALCALDE       LA  SECRETÀRIA 



ACTA Nº 6/2001 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 25 DE JULIOL DEL 2001.-  
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-cinc  de juliol de l’any dos mil 
u es reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes 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, Manel Ramírez Malagón, 
Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvadó, Salvador Devant Ribera i Encarna González 
Ferrando.  
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.    
 
La Presidència declara oberta la sessió. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde pren la paraula i diu que una vegada més l’Ajuntament es 
veu obligat a mostrar el seu rebuig pels actes terroristes que han causat la mort del Sr. 
Luís Ortiz de la Rosa, Policia Nacional, José Javier Múgica, Regidor de Unión del 
Pueblo Navarro a Leitza i de Mikel Uribe, sotscomissari de l’Ertzantza a Leaburu. 
Manifesta el  suport a tots aquells que per la via de la pau i el diàleg volen tirar endavant 
el seu país. 
 
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 25 D’ABRIL i 
30 DE MAIG DEL 2001.-  

Acta del dia 25 d’abril: 

La intervenció del Sr. Comas en el punt 5è, queda substituïda per la següent:  
 
“La veritat és que no estem d’acord que a la memòria de l’Alcaldia hi hagi motius que 
justifiquin la classificació en classe primera, per places reservades a funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. Ni tampoc els hi trobem ni a 
l’informe de la secretària ni en el dels serveis tècnics municipals. 
Entrant a analitzar les raons que es donen per fer aquesta sol·licitud haig de dir que pel 
que fa referència a la memòria d’alcaldia: 

- LOCALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
No ens creiem que a Llagostera hi hagi més feina que a altres municipis de 
similars característiques. Ni per descomptat a l’informe es justifica amb cap dada 
comparativa que ho avali. Senzillament es detalla el pressupost municipal dels 
darrers anys i els padrons municipals. - 
El fet que a Llagostera hi hagi el Patronat d’Esports i l’Hospital Residència Josep 
Baulida, no implica que ara hi hagi més feina que abans i que jo sàpiga no és nou, 
encara que s’hauria de dir, i no es diu, que a aquests organismes hi ha persones 
que fan les tasques que s’atribueixen a secretaria i, a més a més, fins ara la fan bé. 

- ACCIÓ URBANÍSTICA SUPERIOR A LA NORMAL 
Que a Llagostera hi ha diverses urbanitzacions i que hi ha feina, no és nou, ni 
tampoc són noves les NNSS i per tant les unitats d’actuació també són les 
mateixes de sempre i no és cert que justifiquin les mesures que proposeu avui. 
Dieu que requereixen una gran dedicació del responsable jurídic municipal i que 
jo sàpiga només ve un dia a la setmana. S’ha estudiat la possibilitat 
d’incrementar-ne la dedicació? 
El Pla d’Acció Local que s’ha encarregat, que jo sàpiga no el fan els tècnics 
municipals, que per això s’ha encarregat a una empresa exterior al propi 



Ajuntament, per tant per ara no porta un increment del volum de feina i d’altra 
banda, sense saber-ne les conclusions, no es poden prendre iniciatives tan costoses 
sense saber-ne el resultat i la repercussió que tindran. 

- INCREMENT DE LA POBLACIÓ EN DETERMINADES TEMPORADES DE 
L’ANY 
Dieu que Llagostera té 5.940 habitants i que existeix un nombre aproximat de 800 
edificacions d’ús residencial.  Si suposem una mitjana de 4 persones per casa fa 
que en el millor dels casos la població sigui de 9.140 persones.  Molt llunyana de 
les 20.000 necessàries per tenir els serveis tècnics que proposeu. 
Dieu que es troba a pocs quilòmetres de la Costa Brava i de Girona, però això no 
és nou, sempre ha estat així i fins ara s’ha funcionat.  Però el que no entenem de 
cap manera és que dieu que per aquest motiu de veïnatge sigui molt visitada els 
caps de setmana.  Que jo sàpiga si es descompten totes les 800 cases que ja s’han 
tingut en compte, l’afluència de visitants no és tan gran, a no ser que compteu les 
persones que passen per Llagostera.  Aquí sí que us hauríem de donar la raó, 
perquè per Llagostera, entenent el seu terme municipal, sí que hi passen milers de 
persones, però no es pot pretendre incrementar els serveis tècnics de la Casa per la 
gent que passa o fa cua a les carreteres del municipi. 
Quant a l’augment de l’activitat econòmica que es diu que això comporta, no ho 
justifiqueu enlloc, ni a l’informe ni a la pròpia activitat del poble es veu per enlloc 
que l’augment de l’activitat econòmica hagi augmentat, ans al contrari, s’està en 
una situació d’estancament francament preocupant. 

- ALTRES CIRCUMSTÀNCIES OBJECTIVES 
No sé per què en dieu altres circumstàncies objectives quan els punts anteriors ja 
eren claríssimament objectius per dir que Llagostera és i ha estat sempre un 
municipi molt dinàmic pel que fa a l’associacionisme social, cívic, cultural i 
esportiu és una realitat que hem dit sempre, encara que vosaltres fa un temps 
relativament curt no ho volguéssiu reconèixer, i malgrat tot com bé dieu, és i ha 
estat, per tant aquí tampoc no hi trobem fets objectivables nous que justifiquin la 
mesura que es vol prendre. 

Pel que fa referència a l’informe dels serveis tècnics, es basa en quatre punts que també 
voldria analitzar. 
- Que les NNSS es varen aprovar l’any 1983. Això, com ja he dit abans, no és nou ni 

justifica res per si sol. 
- Que hi ha feina per fer, és evident, però es diu per a completar les previsions del 

planejament es fa necessària una intensa gestió municipal. Naturalment, i no era 
aquest el motiu pel qual es va substituir l’arquitecte anterior per l’actual amb un 
importantíssim augment de la dedicació? Que no és correcte que els funcionaris 
municipals treballin intensament dins del seu horari corresponent, fent la seva feina?  
No va ser aquesta una de les causes per augmentar la dotació pressupostària en 
aquesta àrea?                2 

- Diu que Llagostera forma part de la segona corona de l’àrea urbana de Girona i que 
hi ha una demanda de sòl, tant residencial com industrial i que això porta molta 
feina. 

- Que jo sàpiga, la distància entre el nostre poble i Girona és igual ara que fa dos anys 
i la feina que porten les tasques pròpies de la seva feina també.  Per tant entenc que 
l’única novetat seria que hi hagués molta més demanda de sòl, tant residencial com 
industrial i tots sabem que avui per avui, això no és així i tampoc no es facilita cap 
dada a l’informe que justifiqui aquest suposat augment. 

- Es dóna una relació de totes les obres que hi ha per fer a les NNSS. 



- Es relacionen les obres que es preveu o es vol que es facin dins el terme municipal 
per part de la Generalitat o altres organismes, els projectes i les direccions de les 
quals segurament no aniran a càrrec del serveis tècnics municipals. 

- Es diu que l’empresa Serfocar està fent una digitalització cartogràfica del sol urbà, 
que si per alguna cosa s’ha encarregat, és per facilitar la tasca dels serveis tècnics. 

Totes aquestes coses que he dit, no fan entendre, segons la nostra opinió, que s’hagin de 
prendre les mesures que es volen prendre. I molt menys quan s’analitza fredament el 
que això representaria per a Llagostera. 
D’aprovar el que es proposa, Llagostera hauria d’incorporar un Secretari de 1ª., un 
Tresorer de 1ª., un Interventor de 1ª. i una plaça per Vicesecretaria-intervenció. És a dir 
4 PLACES D'HABILITACIÓ NACIONAL. 
Fins ara això ho fa una sola persona. 
Ens hauríeu de justificar molt bé, cosa que no es fa a la documentació que es porta a 
l’expedient del Ple, quines millores notaria el poble de Llagostera.  Perquè el cost que 
això suposaria per a Llagostera seria una veritable temeritat.  Penseu que un secretari de 
1ª. oscil·la entre els 7 - 10 milions/any bruts. I quasi el mateix podem dir del tresorer i 
de l’interventor.  Si a tot això s’hi afegeix el sou que ara ja es cobra per la plaça que 
falta veurem amb una simple suma que sobrepassem en molt els 20 milions/any. 
Nosaltres estem segurs que això no és justificable de cap manera actualment.  Una 
despesa així sens dubte faria que moltes de les coses que es diuen a l’informe que es 
volen fer no poguessin prosperar per manca de diners. 
És una decisió, aquesta que proposeu, que - i sigui dit amb tot l’afecte possible, fa 
pensar que s’està perdent el nord i que no es trepitja de peus a terra.  Sabeu, per posar 
un exemple quins pobles o ciutats de la província de Girona tenen un Vice-secretari?. 
Girona i Olot, i no en tenen ni Figueres, La Bisbal, Roses, Banyoles, etc..., per fer-nos 
una idea del que s’està proposant avui aquí. Sembla que s’hagi perdut el sentit de la 
realitat i es desconeguin les possibilitats i la realitat del poble. 
D’altra banda, una despesa com la que es proposa es contradiu amb la negativa, 
normalment atribuïda a la manca de disponibilitat econòmica per afrontar despeses que 
al nostre entendre serien prioritàries, amb molta diferència, sobre aquesta, com són, per 
posar només uns exemples de coses que s'han dit en aquesta mateixa sala: 

· Major dotació de la plantilla de la Policia municipal 
· Una ambulància amb seu a Llagostera 
· Servei de logopèdia a les escoles 
· Vestuaris per al pavelló 

I en podríem anomenar moltes més que es podrien fer amb els diners de la proposta que 
esteu fent avui. 
He dit coses que afecten directament els ciutadans en primera persona, però també 
podria haver dit que amb els més de 20 milions que representa aquesta quantitat anual, 
només durant 10 anys es podria molt ben fer una piscina coberta o qualsevol altra 
instal·lació municipal d’aquesta envergadura. 
Estem totalment convençuts que totes aquestes coses millorarien molt més el poble. I 
per descomptat que serien coses que es notarien, que la gent veuria que els diners es 
gasten en coses útils que ajuden, que es palpen dia a dia. 
Li repeteixo que m’agradaria que em digués en què notarà la gent que es destinin tants 
milions anualment a nous funcionaris municipals per fer la mateixa feina que ara i que 
em digui sincerament si no valdria més dedicar-los - si és que els tenim- a qualsevol de 
les coses que he dit. 
Per tot això, votem rotundament en contra d’aquesta proposta i en cas d’aprovar-se 
esperem. i ho dic molt sincerament, que no tingui una resolució favorable per part del 
Director General d’Administració Local. 



Mai fins al dia d’avui havíem tingut tant clar el nostre vot i els vull demanar, deixant a 
part simpaties o antipaties polítiques, que ho reflexioni bé abans de votar-hi a favor 
perquè aquesta decisió, que serà únicament i exclusivament vostra, pot marcar i molt el 
futur de Llagostera.” 
 
L’acta és aprovada per unanimitat amb l’anterior esmena. 
 
Acta del dia 30 de maig 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i demana que s’introdueixin a l’acta les següents 
modificacions: 
 
Pag. 2 de l’esborrany a la primera línia suprimir la “i” després de la paraula Caldes. 
 
Pag. 2  línia cinc on diu “Quant a la cruïlla de Casablanca “ ha de dir “quant a 
l’ampliació i millora de la carretera comarcal 253A.”                                                    4 
El Sr. Comas demana que s’esmeni l’error que hi ha a l’apartat de les votacions del punt 
7è, ja que el sentit del vot de CiU va ésser en contra i no l’abstenció com hi figura. 
 
S’aprova l’acta per unanimitat amb les esmenes anteriors. 
 
2n.- DONAR COMPTE I RATIFICAR LES DARRERES GESTIONS 
REALITZADES EN RELACIÓ A LA LÍNIA DE LES GAVARRES.-  
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que vol donar compte públicament de les gestions 
realitzades, fer-ne una valoració i manifestar públicament quina és la postura  en relació 
a la línia de les Gavarres. 
Diu que es demanarà la ratificació a mà alçada de les actuacions i que cada regidor 
manifesti  de manera clara la seva postura en relació al tema  deixant apart interessos 
partidistes. 
Seguidament passa a valorar el paper que cadascuna de les parts ha pres en l’intent de 
solucionar el tema de la línia. 
Diu que la postura de l’Ajuntament de Llagostera ha estat concreta i coherent i s’ha 
basat en el següent: 
a) Rebuig de l’actual traçat de la línia, ja que entén que existeixen altres alternatives 

que tenen una afectació molt menor, tant pel que fa a la salut de les persones, per un 
principi de precaució, l’impacte visual i paisatgístic, l’impacte sobre el medi natural 
i en el planejament urbanístic. 

b) Posicionament favorable al soterrament aprofitant un corredor de serveis per on en 
passessin d’altres. 

c) Admetre com a mal menor la millor de les alternatives aèries possibles. 
d) Concreció de la zona per on podria passar. 
Per tant no és cert que hagin deixat passar l’oportunitat del xec en blanc per marcar el 
traçat, tal com se’ls acusa des de la Generalitat. 
Quant a la postura de l’empresa Fecsa-Enher, diu que ha estat d’immobilisme i de joc 
brut mitjançant l’enviament de cartes als promotors, alarma entre el sector turístic de la 
Costa Brava etc. i que sense demostrar el més mínim interès per trobar solucions, manté 
la seva pretensió de posar en funcionament l’actual traçat de la línia sense contemplar ni 
el traçat soterrat ni l’alternativa àeria suggerida per l’Ajuntament. 
Pel que fa a la  Generalitat, diu que la seva postura ha estat ambigua fent de 
mediador/part implicada i que només ha fet tímids intents d’obligar l’empresa perquè 
presentés alternatives a l’actual traçat el mes juny del 2000 i el juliol del 2001, a més de 



la pretensió única i obsessiva de posar en funcionament l’actual traçat, preocupant-se 
més d’aquesta solució a precari que de la solució definitiva. Explica que es va rebre a 
l’Ajuntament un escrit del Director General d’Energia, on es fixava un pla de treball per 
desencallar el tema, el qual ha estat incomplert per part de la companyia. Davant 
d’aquest incompliment la Direcció General d’Energia no solament no va insistir sinó 
que va convocar l’Ajuntament de Llagostera i va difondre a la premsa la notícia que 
l’Ajuntament havia deixat passar l’oportunitat  de fer servir el xec en blanc que se’ls 
havia ofert. 
El Sr. Alcalde segueix dient que a la vista de l’exposat queda clar que la postura de 
l’Ajuntament sempre ha estat clara i coherent i que s’ha volgut tenir tothom informat, 
tot i que de vegades la premsa no recull la realitat.  
Explica que el dia 25 de juny va tenir una reunió amb representants de la Cambra de 
Comerç de Sant Feliu de Guíxols i els va explicar quina era la postura de l’Ajuntament i 
hi va trobar comprensió,  tot i que també hi ha preocupació dels sector turístic. Segueix 
informant que va haver-hi l’Assemblea General del Consell d’Iniciatives Locals per al 
Medi Ambient, del qual en formen part 140 municipis i 8 Consells Comarcals i ell  va 
proposar una reunió amb els ajuntaments que formen part de la Comissió de la Carta de 
Tossa, amb l’objectiu d’exposar el problema, que no afecta només Llagostera, sinó que 
afecta tots els pobles costaners i que han de vetllar perquè el creixement sigui 
sostenible. Com a resultat de la seva petició es va reunir la Comissió d’infraestructures 
de la Carta de Tossa i es varen plantejar diferents temes  i es va acordar donar suport a 
l’Ajuntament de Llagostera en el tema de la línia de les Gavarres. També va tenir una 
reunió amb Comissions Obreres a proposta d’aquest sindicat i es va dir que donaven 
suport a l’Ajuntament de Llagostera. 
Segueix dient que l’Ajuntament no s’oposa a la línia sinó a l’actual traçat, ja que també 
està interessat que el consum energètic estigui garantit, més quan hi ha perspectives de 
creixement de la zona industrial, però que el que es pretén és que els serveis es facin de 
la manera més ordenada possible. 
Demana el suport de tot els regidors en aquest tema i que s’insisteixi davant la 
Generalitat perquè es plantegi la millor alternativa aèria. Acaba dient que, tot i que hi ha 
una ordre d’enderroc de les torres instal.lades que l’Ajuntament podria executar, no es 
fa com a prova de bona voluntat. 
 
El Sr. Comas pren la paraula i diu  que vol remarcar que el seu grup també segueix 
essent coherent i ja varen dir que no estaven d’acord amb el traçat i que, si bé és cert 
que coincideixen en molts punts amb la postura de l’equip de govern, ha d’insistir que 
tenen manca d’informació, ja que no han pogut assistir a les reunions i per tant, tenen la 
mateixa informació que la resta de ciutadans. Per això, diu, voldrien saber quin és 
exactament el traçat que s’ha proposat. De tota manera diu que ells estan a favor del 
soterrament de la línia i no veuen per què han de canviar la seva postura. Afegeix que  si 
per part de l’Alcalde o de qui sigui es presenta una alternativa amb menys afectació i 
que la postura dels nous afectats fos favorable i tingués la conformitat de la 
Coordinadora Antilínia, podrien canviar la seva postura  però que si no s’aconsegueix 
això, la seva postura és el soterrament. 
 
El Sr. Alcalde respon que, pel que fa a la manca d’informació que denuncia el Sr. 
Comas, ha de dir que moltes vegades es fa inevitable que els regidors s’assabentin del 
resultat de les reunions per la premsa, ja que en molts casos quan surten d’una reunió ja 
senten per la ràdio que s’informa del resultat sense que encara hagin ni arribat a 
Llagostera. De tota manera, diu que vol remarcar el seu compromís que qualsevol 
decisió se sotmetrà al plenari. Pel que fa al traçat alternatiu, l’Ajuntament no pot fer el 
projecte però sí que ha suggerit quin seria al seu entendre el menys perjudicial, però que 



la concreció no pot fer-la l’Ajuntament sinó que l’ha de fer l’empresa, que és qui coneix  
com s’han de situar les torres. Diu que segueixen pensant que el millor seria fer un 
corredor de serveis. Pensa que el poble de Llagostera ha demostrat la seva voluntat de 
negociar i renunciar a una part dels seus plantejaments, cosa que no es pot dir que hagi  
fet l’empresa Enher. Per altra banda, diu que no es pot oblidar que estan aquí per 
defensar els interessos generals del poble i si s’aconsegueix el nou traçat pensa que 
millorarien. 
 
El Sr. Comas diu que al seu entendre seria que bo que hi hagués una ordenació general 
dels serveis i això s’aconseguiria amb un corredor de serveis. Per altra banda diu que 
sorprèn que després de tant de temps l’Ajuntament no hagi estat capaç de buscar un 
traçat alternatiu i que veuen difícil que qualsevol propietari pugui acceptar que perquè 
no s’afectin els terrenys d’un altre s’afectin els seus. 
 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Comas que en una Comissió Informativa ell mateix va 
assenyalar un possible traçat de la línia, que és el mateix que s’ha indicat a la 
companyia Enher i a la Generalitat. Demana al Sr. Comas que deixi clara la seva 
postura i la de la resta del seu grup en relació al tema. 
 
El Sr. Comas diu que primer volen estudiar el possible traçat. 
 
El Sr. Alcalde diu que en qualsevol Comissió Informativa  es tornarà a posar el plànol 
sobre la taula i que el que s’hauria de fer és  ratificar la urgència a la companyia i a la 
Generalitat perquè presentin l’alternativa al traçat.  
 
El Sr. Comas diu que perquè el seu grup  doni suport a les actuacions cal  que qualsevol 
intent de donar el precari estigui garantit i que es compti amb el grup de CiU . 
 
El Sr. Alcalde respon que parlar del precari a aquestes alçades de l’estiu i en la situació 
de les obres a Cassà que fa que no sigui  possible  que la línia es posi en funcionament 
per aquest temporada, permet pensar en la solució definitiva. 
 
Amb el vot favorable de tots els regidors, s’aprova: 
 
“Primer.- El rebuig total del Ple de l’Ajuntament a l’actual traçat de la línia de 110 Kw 
Juià-Castell d’Aro, atès que existeixen altres alternatives amb una afectació menor, per 
a la salut de les persones, l’impacte visual i paisatgístic, l’impacte sobre el medi natural 
i el planejament urbanístic. 
Segon.- L’Ajuntament es posiciona favorablment al soterrament de la línia aprofitant un 
corredor de serveis. 
Tercer.- Admetre com a mal menor la millor de les alternatives aèries possibles. 
Quart.- Manifestar la voluntat municipal que la recerca de qualsevol traçat alternatiu es 
farà amb el consens dels afectats i de la Coordinadora antilínia.” 
     
3r.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS 
DE COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 
 
3.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia dels números 548 al 751. 
 
Ressalta els següents: 



 
 Núm. 666.- D’iniciació del procés de subhasta d’una parcel·la de propietat 

municipal a la zona industrial. 
 Núm. 735.- De declaració de caducitat de l’expedient del Pla Parcial de l’Aeròdrom. 
  
Seguidament el Sr. Alcalde informa que, en relació al terrenys on s’ha d’instal·lar l’IES, 
hi ha convocada una reunió per al dia 31 de juliol de la Junta de Compensació del sector 
Ganix per aprovar el projecte d’urbanització i seguidament la Junta iniciarà els tràmits 
de contractació de les obres. 
 
Informa que les obres de la variant començaran l’any 2002 i que finalitzaran el 2003-
2004. 
 
També diu que la convocatòria de subhasta per a la contractació de les obres 
d’ampliació dels dispensari municipal ha quedat deserta, ja que no s’ha presentat cap 
licitador i que ara s’intentarà contractar-les mitjançant procediment negociat. 
 
Convida els regidors i veïns del poble  a l’acte d’inauguració de la rotonda de la 
carretera de Caldes. 
 
Informa que han tingut una reunió amb responsables de la Demarcació de Carreteres a 
Girona  en relació a la millora de la C253-A, i que han demanat que el projecte 
contempli  un tractament per a les voreres, que és molt possible que s’accepti, però que 
de tota manera l’Ajuntament farà al·legacions. 
 
Pel que fa a les obres de la cruïlla de Sant Llorenç, diu que s’ha iniciat el procés 
d’expropiació  i que és previst que les obres comencin a l’octubre o novembre. 
 
Informa que el projecte de desdoblament de la C-35 està a exposició pública fins al 7 
d’agost. 
 
A continuació informa que per part del Departament de Governació s’han aprovat el 
canvis de classificació de les places de Secretaria i Intervenció i la creació de la plaça de 
Vicesecretaria. 
 
Finalment diu que, a iniciativa del regidor Sr. Jordi Noguera, és previst presentar una 
sol·licitud de subvenció per a l’arranjament d’un tram de la riera Gotarra i explica en 
què consisteix el projecte.   
 
3.2 Acords de Comissió de Govern. 
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Comissió de 
Govern: 
 
Dia 29 de maig: 
 Adjudicació dels treballs de redacció del PERI del Casc antic. 
 Aprovació conveni amb l’Associació Catalana Amics del Poble Sahrauí pel qual 

cinc nens saharuís seran acollits per famílies de Llagostera durant dos mesos. 
 Sol·licitud de subvenció per a clausura abocadors incontrolats. 
 Contractació dels treballs de renovació de la caldera i cuina del CEIP Lacustària. 
 Contractació del Sr. Jordi Colomer perquè realitzi les tasques d’arquitecte tècnic. 



 Designació de persones que han de formar part de la junta pericial del cadastre de 
rústica. 

 
Dia 3 de juliol: 
 Acceptació de subvenció per a funcionament de l’escola de Belles Arts i per a 

Formació d’Adults.  
 
Dia 17 de juliol: 
 Aprovació de la liquidació a diversos propietaris per participar en el pagament de la 

neteja de sector del Ridaura. 
 
3.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera hi té 
representació.  
 
El Sr. Postigo informa que es va celebrar l’Assemblea de la Junta de la urbanització La 
Canyera, en la qual es va posar de manifest la preocupació dels propietaris per les obres 
d’urbanització que s’han de realitzar, però ha de dir que estan ben encaminades i que la 
Junta contractarà la Cambra de Parcel.listes per a la gestió.  
 
3.4 Contractacions de personal.  
El Sr. Alcalde explica que s’han produït les següents contractacions de personal:  
 Sr. Jordi Colomer perquè realitzi les tasques d’arquitecte tècnic. 
 Sra. Roser Díaz per substituir els agents de la Policia local que fan vacances. 
 Sra. Anna Comerma per substituir la Sra. Núria Comas durant el període de baixa 

per maternitat. 
 
4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE PERSONAL:  
 
4.1 Aprovar el conveni de treball del personal laboral i l’acord de condicions de 
treball dels funcionaris municipals.  
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Moll explica que a principi de l’any passat l’equip 
de govern va tenir una reunió amb els representants dels  treballadors per tal d’iniciar 
les negociacions d’un conveni. Seguidament fa una explicació de com s’han dut a terme 
les negociacions  i remarca la bona disposició d’ambdues parts per arribar a un acord. 
Diu que és la primera vegada que l’Ajuntament de Llagostera disposa d’aquest 
instrument que pensa que és bo de cares a les relacions personal-empresa i que s’ha 
aconseguit unificar les condicions de treball del col·lectiu de funcionaris i personal 
laboral del propi Ajuntament i també dels organismes autònoms. Diu que els 
treballadors varen aprovar el conveni amb només dues abstencions. 
  
El Sr. Comas diu que veuen bé que s’hagi arribat a signar el conveni i que el troben 
correcte, més tenint en compte que la plantilla augmenta i es bo tenir-ho regulat. No 
obstant això, diu que el seu vot serà l’abstenció, per coherència amb el vot que varen 
emetre en el pressupost.    
 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Comas que la plantilla de personal de l’Ajuntament no s’ha 
incrementat tant com diu. 
 
El Sr. Comas diu que quan es faci balanç al final de la legislatura es veurà. 
El dictamen és aprovat amb el següent resultat: 
 



A favor               7 ( ELL) 
Abstencions        6  (CiU)   
 
“Vist el  conveni del personal laboral i l’acord de condicions de treball dels funcionaris 
municipals de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, signat entre representants 
de l’empresa i els delegats i representants dels treballadors municipals, la  Comissió 
Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i Comunicació, 
Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar el conveni de treball del personal laboral de l’Ajuntament i els seus 
organismes autònoms. 
Segon.- Aprovar l’acord de condicions de treball dels funcionaris municipals. 
Tercer.- Trametre a la delegació de Treball de Girona l’expedient del conveni a efectes 
de control i publicació.”  
 
5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA: 
 
5.1 Aprovar el conveni de col·laboració per a la cessió de l’antiga Caserna de la 
Guàrdia Civil.   
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde pren la paraula i explica que fins ara també hi 
havia una cessió temporal de la planta baixa per dos anys, però que ells consideraven 
que era molt poc temps i així ja ho havien dit quan estaven a l’oposició, ja que no 
permetria fer-hi una inversió important. Diu que el seu objectiu era aconseguir la cessió 
indefinida, i que inicialment el Ministerio de Defensa era reaci, però finalment sembla 
que s’aconseguirà i així l’esborrany de conveni que ara es porta a aprovació contempla 
la cessió indefinida dels locals de davant i del pati, tot i que l’Ajuntament s’haurà de fer 
càrrec de canviar el sistema de calefacció dels pisos en contrapartida. Seguidament 
explica les obres que és previst fer i les subvencions de què es disposa. 
El Sr. Comas manifesta que el conveni els sembla bo i diu que suposen que si s’ha fet 
aquesta cessió per part del Ministerio de Defensa en lloc de voler-ho vendre  és perquè 
encara poden comptar amb els habitatges que estan en bones condicions. 
El  Sr. Alcalde respon que el que ha dit el Sr. Comas sembla un contrasentit, ja que seria 
més lògic que el Ministerio de Defensa no volgués cedir unes instal.lacions que estan en 
bones condicions i que les volgués vendre. 
 
Per unanimitat s’aprova el següent dictamen. 
 
“Examinada la proposta de conveni per a la cessió per part del Ministerio del Interior 
d’una part de l’antiga casa quarter de la Guàrdia Civil a l’Ajuntament de Llagostera, 
La Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana, Serveis Socials, Solidaritat i 
Cooperació, Obres i Serveis, Promoció Local, Sanitat i Consum proposa al Ple 
l’adopció del següent acord:  
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre el Ministerio del Interior i 
l’Ajuntament de Llagostera per a la cessió de l’antiga casa quarter de la Guàrdia Civil 
per a seu de la Policia Local i altres usos públics. 
Segon.- Facultar l’Alcalde-President per a la signatura del conveni i per a les altres 
actuacions que siguin necessàries per al’execució d’aquest acord.” 
 
5.2 Adjudicar una llicència d’auto-taxi.  
 
Es llegeix el dictamen, que és aprovat per unanimitat dels presents 
 



“Examinat l'expedient instruït  per a l'adjudicació  per concurs lliure d'una llicència 
d'auto-taxi per a la prestació del servei públic de transport urbà en automòbils lleugers 
de lloguer amb conductor.  
Vist l’informe emès per la Secretaria-Interventora que figura a l’expedient.  
La Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana, Serveis Socials, Solidaritat i 
Cooperació, Obres i Serveis, Promoció Local i Sanitat i Consum  proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció  del següent acord: 
Primer.-  Adjudicar  una  llicència d'auto-taxi per a la prestació del servei corresponent  
al Sr. Jesús Marcos García.  
Segon.- L'adjudicatari presentarà en el termini d’un mes a comptar del següent de la 
notificació de l’acord d’adjudicació els documents justificatius de les condicions 
generals fixades al punt segon del plec de  clàusules.  
Tercer.- Una vegada expedida la llicència l’adjudicatari sol·licitarà de la Direcció 
General de Transports, la corresponent autorització per servei de transport de caràcter 
interurbà i estarà obligat, en el termini de seixanta dies, comptats a partir de la concessió 
de l’autorització, a prestar el servei amb el vehicle corresponent.”  
 
6è.- TEMES REFERENTS A LA REGIDORIA DE SANITAT:  
 
6.1 Donar compte de la resposta del Servei Català de la Salut sobre Moció Ple 
anterior.  
 
El Sr. Alcalde informa que a l’anterior Ple es va aprovar pr unanimitat una Moció en 
relació al tema sanitari, de la qual es va donar trasllat al Departament de Sanitat, que ha 
respost mitjançant un escrit de data 26 de juliol, que resumeix a continuació: 
Diu que no és cert que l’Ajuntament financés el servei d’ambulància de la Creu Roja, tal 
com es diu a l’escrit del Departament de Sanitat, sinó que feia una aportació econòmica 
a la Creu Roja i també els cedia un local. Afegeix que s’intentarà arribar a un acord amb 
el Consorci de Transport Sanitari  igual com han fet altres pobles. 
 
El Sr. Ramírez pren la paraula i diu que té coneixement que altres muncipis també han 
fet convenis amb el Consorci del Transport Sanitari. Pel que fa al servei dels metges, 
pregunta si se sap què passarà quan al mes de setembre s’acabi el reforç que es té ara 
l’estiu. 
 
El Sr. Ramis respon que depèn dels resultats, ja que pensa que és una prova que s’ha fet 
per veure com funcionava i que creu que caldrà fer pressió perquè es continuï tenint un 
reforç els caps de setmana. 
 
7è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:  
 
7.1 Modificació puntual de les NNSS respecte a les activitats de gestió de residus.  
 
El Sr. Ramírez s’absenta momentàniament de la sessió. 
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde pren la paraula i explica que es tracta de posar 
ordre i regular dos punts concrets on s’ubiquen instal·lacions d’activitats de gestió de  
residus: l’abocador de Solius i l’empresa Marcel Navarro. Afegeix que totes dues 
instal·lacions disposen dels corresponents permisos, però que estan instal·lats en sòl 
qualificat de rústic i es demana classificar-los com a equipament. 
 
El Sr. Comas manifesta que estan d’acord amb la proposta. 



 
Per unanimitat dels presents s’acorda: 
 
“Vist el projecte de modificació puntual  de les Normes Subsidiàries de Planejament 
respecte a les activitats de gestió de residus, 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.  
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Paryticipació Ciutadana i 
Comunicació,  Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament respecte a les activitats de gestió de residus, 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.” 
 
El Sr. Ramirez es reincorpora a la sessió: 
 
7.2 Adopció de diversos acords sobre l’estudi de la revisió parcial de les Normes 
Subsidiàries de Planejament.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica les raons per les quals creuen convenient 
revisar parcialment les Normes Subsidiàries de Planejament. Explica que les NNSS són 
de l’any 1983 i que les necessitats d’aquell moment i les de l’actualitat són diferents, 
que s’ha superat el creixement demogràfic que les normes preveien, que el sòl destinat a 
ús residencial s’ha esgotat mentre que sòl destinat a segona residència no s’ha 
desenvolupat. També fa falta més sòl industrial, ja que l’existent actualment són 
parcel.les petites i cal disposar de sòl amb parcel.les més grans. Afegeix que un altre 
dels factors que ha fet que es plantegin aquesta revisió és la necessitat de disposar de 
més espais de lleure, d’equipaments i d’aparcaments i també la conveniència  d’habilitar 
un lloc per ubicar la festa major de manera definitiva i ordenar la xarxa bàsica de 
carreteres. Acaba dient que aquest és un primer pas, ja que el que es fa és suspendre 
l’atorgament de llicències en determinades zones i començar l’estudi per a la revisió. 
 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que molts dels arguments que ha exposat el Sr. 
Alcalde per jusitificar la revisió ja havien estat exposats pel seu grup i l’equip de govern 
deia que no. Afegeix que estan d’acord amb la suspensió de les obres als sector de 
l’aeròdrom i Can Serra i creuen totalment necessari que s’ampliï l’oferta de sòl 
industrial i el que els sobta és que s’hagi tardat tant de temps a fer-ho, perquè si 
s’hagués iniciat al principi de la legislatura els resultats es podrien veure abans. Pel que 
fa als espais lliures i d’equipaments, diu que quan es va aprovar el projecte de la plaça 
Narcís Casas, el seu grup ja va manifestar que feien falta aparcaments. També troben  
correcte que es busqui un espai on es pugui ubicar la festa major de manera definitiva. 
Acaba dient que lamenten que la revisió sigui parcial i no de tot el municipi, ja que al 
seu entendre és un error. Diu que, tot i que es coincideix en un gran nombre d’aspectes, 
el seu vot serà l’abstenció, perquè pensen que la revisió hauria d’ésser total. 
 



El Sr. Alcalde respon que la coincidència entre els grups d’ELL i CiU ja hi era en el 
programa electoral. Afegeix que la modificació per habilitar més sòl industrial també la 
podia haver fet CiU en l’anterior mandat. Pensa que és una revisió ambiciosa, ja que 
només es deixa el casc urbà i tot i així no vol pas dir que no es faci en aquesta 
legislatura, però que el motiu que es plantegi una revisió parcial és perquè els temes que 
es porten no podien esperar més i no és possible que els serveis tècnics assumeixin més 
feina i també perquè el casc urbà pot crear més afectacions als particulars. 
 
El Sr. Comas pren de nou la paraula i diu que no poden entendre per què es deixa el 
casc urbà i més quan s’hi estan fent actuacions com són el Puig del General, casc antic, 
Fonollerons, Ganix, ja que al seu entendre quan es planeja s’ha de fer amb un criteri 
general i a llarg termini, perquè fer-ho de manera parcial pot induir a errors. 
 
S’aprova el dictamen amb el següent resultat: 
 
A favor               7          (ELL) 
Abstencions        6         (CiU)  
 
“Vist l’informe de l’arquitecta municipal relatiu a la conveniència d’estudiar la revisió 
parcial de les Normes subsidiàries del planejament, la qual cosa fa aconsellable 
l’adopció d’una mesura cautelar consistent en la suspensió de l’atorgament de llicències 
de parcel.lació, d’edificació i d’enderrocament en dos àmbits concrets. 
Vist l’informe emès al respecte per la secretària. 
I de conformitat 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, i els 
articles 117 i 122 del Reglament del planejament urbanístic. 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació,  Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar en tots els seus punts l’informe de l’arquitecta municipal de juny de 
2001, relatiu a la conveniència d’estudiar la revisió parcial de les Normes subsidiàries 
del planejament, que consta a l’expedient. 
Segon.- Encarregar als serveis tècnics municipals els treballs d’estudi i redacció de la 
revisió proposada en aquell informe, sense perjudici dels assessoraments, estudis i 
treballs complementaris que es puguin contractar amb professionals o empreses 
externes. 
Tercer.- 1r. Suspendre cautelarment l’atorgament de llicències de parcel.lació, 
edificació i enderrocament en tot l’àmbit del sector de desenvolupament Tipus F 
“Aeròdrom de Llagostera” (clau 19) i del sector de desenvolupament Tipus C “Can 
Serra” (clau 16), pel termini màxim d’un any.  
2n. Publicar-ho en el BOP, en un dels diaris de major difusió i en el tauler d’edictes de 
la corporació.” 
 
7.3 Declarar com a bé patrimonial una finca de propietat municipal situada al 
Parc de l’Estació i permutar-la per un local que en un futur construirà l’empresa 
Cereales y Fertilizantes Viñas en el dit solar.  
 
El Sr. Comas abandona la sessió per ser part interessada a l’expedient. 
 
El Sr. Ramírez pren la paraula i diu que aquest expedient ja s’ha tractat en una altra 
sessió del Ple i que pensen que és un conveni favorable a l’Ajuntament, per la qual cosa 
el seu vot serà favorable. 
 



Per unanimitat dels presents s’aprova el següent dictamen:   
 
“Vist l’expedient de permuta d’un terreny municipal, de 165’60 m², situat a la 
confluència del Passeig Romeu, el Parc de l’Estació i l’accés al dispensari municipal, 
per un local a la planta baixa de l’edifici que l’empresa Cereales y Fertilizantes Viñas, 
S.A. construirà en aquell mateix solar, amb sotmetiment als termes i condicions 
establerts al conveni subscrit en data 16.3.2001. 
Vist l’informe de la secretària de la corporació i la valoració pericial dels terrenys a 
permutar que ha fet l’arquitecta municipal. 
Atès que s’ha donat compte de l’expedient al Departament de Governació als efectes de 
l’article 40.1.c. del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals. 
I d’acord amb l’article 194 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local 
de Catalunya,  els articles 47, 48 i concordants del referit reglament; i de conformitat 
amb el règim competencial previst a l’article 22.2.o. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril. 
La Comissió La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació 
Ciutadana i Comunicació,  Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent 
acord: 
Primer.- Declarar com a bé patrimonial la finca de titularitat municipal que a 
continuació es descriu:  

URBANA: Peça de terreny, de forma poligonal irregular, de 165’60 m² de 
superfície, situat al Parc municipal de l’Estació, i que confronta: al Nord i a 
l’Est, amb finques de Cereales y Fertilizantes Viñas, S.A., i al Sud i a l’Oest, 
amb finca matriu de què se segregarà. És la finca grafiada amb el nº 1 en el 
plànol annex 1 del conveni de 16.3.2001. 
És part i s’haurà de segregar de la finca de major cabuda, inscrita al Registre de 
la Propietat nº 1 de Girona, tom 2870, llibre 141 de Llagostera, foli 208, finca 
6280. 
Pertany a l’Ajuntament de Llagostera per compra a FEVE, segons escriptura 
atorgada davant del notari de Madrid Fidel Melero García, en data 28.9.1982 (nº 
986 del seu protocol). 
Es troba totalment lliure de càrregues, gravamens i ocupants. 

Segon.- 1.- Permutar la finca descrita a l’apartat anterior, valorada en 7.333.460 PTA., 
per un local a la planta baixa de l’edifici que l’empresa CEREALES Y 
FERTILIZANTES VIÑAS, S.A. construirà en aquell mateix solar, valorat en 7.428.330 
PTA., amb sotmetiment a les següents condicions:  
1) El local de planta baixa que CEREALES Y FERTILIZANTES VIÑAS,S.A haurà 
d’entregar a l’Ajuntament en permuta de la finca municipal, tindrà les característiques, 
condicions, nivell d’acabats i emplaçament especificats a la memòria tècnica que figura 
com a annex 2 del  conveni de 16.3.2001 
2) CEREALES Y FERTILIZANTES VIÑAS, S.A haurà de posar a disposició de 
l’Ajuntament el local de planta baixa especificat al paràgraf anterior abans no 
s’exhaureixi la vigència de la llicència d’obres que en el seu moment s’atorgui, que mai 
podrà ser superior a dos anys. Acomplerta aquesta condició, l’Ajuntament reintegrarà a  
CEREALES Y FERTILIZANTES VIÑAS,S.A la quantitat de 1.175.250 PTA, 
ingressades amb motiu de l’expedient d’aprovació de l’Estudi de Detall promogut per la 
mateixa empresa i aprovat definitivament en sessió plenària de 8.7.1998, i que es deixa 
sense cap efecte en virtut del pacte cinquè del referit conveni.  
3) Per contra, si transcorre aquest termini sense haver-se fet l’entrega del local i no 
s’haguessin iniciat les obres, el contracte de permuta s’entendrà no subscrit, recuperant 
l’Ajuntament la plena titularitat del terreny a permutar i fent seva definitivament aquella 



quantitat a manera de clàusula penal. En canvi, si les obres ja s’haguessin iniciat, 
CEREALES Y FERTILIZANTES VIÑAS, S.A indemnitzarà l’Ajuntament amb la 
quantitat de 7.333.460 PTA, en què s’ha valorat el terreny municipal, degudament 
actualitzada segons l’IPC, llevat que l’Ajuntament decideixi, malgrat tot, esperar que 
finalitzin les obres i se li faci entrega del local, en quin cas farà definitivament seva la 
quantitat de 1.175.250 PTA abans indicada i CEREALES Y FERTILIZANTES VIÑAS, 
S.A l’indemnitzarà, a més, amb la quantitat de 10.000 PTA  per dia de retard. 
4) En qualsevol cas, l’Ajuntament podrà deixar  unilateralment sense efecte aquest 
acord si, transcorreguts tres mesos des de la seva notificació, CEREALES Y 
FERTILIZANTES VIÑAS, S.A. no ha sol·licitat la llicència d’obres necessària per a 
l’edificació d’aquelles finques, d’acord amb un projecte tècnic ajustat a la normativa 
urbanística aplicable i del que en pugui resultar el local objecte de permuta.  
2.- Les despeses (notari, registre, etc.) derivades d’aquesta permuta seran repartides a 
parts iguals, mentre que els tributs se satisfaran segons determini l’específica normativa 
reguladora. 
Segon.- Disposar que la diferència de valor existent a favor del bé particular no serà 
objecte de compensació per part de l’Ajuntament. 
Tercer.- Practicar les anotacions i inscripcions que siguin pertinents, tant a l’Inventari 
de béns municipal com al Registre de la Propietat. 
Quart.- Facultar l’Alcalde, o regidor en qui delegui, per a l’adopció i firma de tots 
aquells actes i documents que siguin necessaris per a l’execució i efectivitat dels 
anteriors acords i, molt especialment, per a l’atorgament de la corresponent escriptura 
pública. 
Cinquè.- Notificar-ho a CEREALES Y FERTILIZANTES VIÑAS, S.A.” 
 
El Sr. Comas es reincorpora a la sessió. 
 
7.4 Adoptar diversos acords en relació a l’acord de suspensió de l’aprovació 
definitiva del Pla Parcial Font Bona per la Comissió Provincial d’Urbanisme.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica les raons que van fer que Urbanisme 
suspengués l’aprovació defintiva del Pla Parcial, que entenia que els beneficis i 
càrregues no estaven equilibrats entre els polígons. Explica que, tot i que s’havien 
mantingut reunions amb el tècnics d’Urbanisme, es va produir un canvi de persona a 
Urbanisme i es va informar desfavorablement. Ara, una vegada l’Ajuntament justifica 
que hi ha una reserva de terrenys per a les cessions obligatòries, espera que es desencalli 
el tema. 
 
El Sr. Comas diu que estan a favor dels acords i lamenten aquesta manca d’informació 
entre els tècnics de l’Ajuntament i els d’Urbanisme. 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda: 
 
“Vist l’escrit de manifestacions de data 16.07.2001 que l’alcaldia ha tramès a la 
Comissió d’Urbanisme de Girona (registre de sortida núm 1955, de data 16.07.01), en 
virtut del qual es dóna compliment i es contesta l’acord de 6.6.2001, pel qual es manté 
la suspensió de l’aprovació definitiva del Pla parcial d’ordenació Font Bona fins que es 
justifiqui la delimitació poligonal proposada tenint en compte que les cessions que s’han 
assignat a cada polígon són molt diferents. 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació,  Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 



Primer.- Quedar assabentat i ratificar en tots els seus punts l’escrit de manifestacions 
indicat a la part expositiva.  
Segon.- Notificar aquest acord a la Comissió d’Urbanisme de Girona, als efectes que 
correspongui. 
Tercer.- Notificar-ho també a l’Associació de Propietaris Font Bona, en tant que 
promotora del Pla parcial, juntament amb una còpia de l’escrit de manifestacions indicat 
a l’apartat primer.” 
 
7.5 Deixar sense efecte els acords municipals i documents relatius a la readaptació 
del PERI del Puig del General i iniciar l’expedient de reparcel.lació.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde fa una síntesi de les actuacions dutes a terme. Diu 
que en l’estat actual i constatat que amb les modificacions proposades per l’Ajuntament 
es dilatava molt la gestió i a més tampoc s’aconseguia una millora substancial ni per al 
sector ni en la gestió, i com que es vol anar per feina i tirar endavant la urbanització, es 
proposa continuar a partir del projecte inicial. 
 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que celebren el canvi d’actitud de l’equip de govern 
en aquest tema i comparteixen la voluntat de tirar-lo endavant de forma ràpida i de la 
millor manera possible i espera que no hi hagi un retard com en altres temes. 
 
Per unanimitat dels presents s’aprova el següent dictamen: 
 
“La Comissió d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 12.3.1986, va aprovar 
definitivament el Pla especial de reforma interior (PERI) del Puig del General, 
promogut pel propi Ajuntament. Aquest acord fou publicat al DOGC núm. 907, de data 
28.10.1987. 
Posteriorment, en sessions plenàries de 29.6.1993 i 26.10.1993, l’Ajuntament va 
aprovar, inicial i provisionalment, el projecte de readaptació del PERI Puig del General, 
que bàsicament consistia en una reubicació de les zones verdes del sector. 
Aquesta modificació, però, va ser informada desfavorablement per acord de la Comissió 
d’Urbanisme de Girona de data 1.12.1993. 
Contra aquest acord es va interposar recurs ordinari davant del conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, que en data 28.10.1997 va estimar-lo parcialment en el 
sentit que és de veure a la resolució que consta a l’expedient, amb la condició que es 
presentés el corresponent text refós. 
Redactat aquest text refós, fou aprovat en sessió plenària de 28.2.2001 i tramés a la 
Comissió d’Urbanisme de Girona. 
No obstant, la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 4.4.2001 i el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques en data 25.6.2001 han dictat sengles resolucions 
en el sentit de mantenir la suspensió de la tramitació de l’expedient fins a la presentació 
d’un text refós que incorpori un seguit de prescripcions que són de veure als acords que 
hi ha a l’expedient, el qual haurà de sotmetre’s novament a la consideració de la 
Comissió d’Urbanisme de Catalunya amb caràcter previ a que es torni a elevar tot plegat 
al titular del Departament, als efectes d’aprovació definitiva.                                        16 
L’estat de tramitació en què es troba l’expedient, pendent encara de la redacció del nou 
text refós, de la seva avaluació per part de la Comissió d’Urbanisme de Girona i de la 
Comissió d’Urbanisme de Catalunya, i, finalment, de l’aprovació definitiva del 
conseller, fa pensar que no podrà estar resolt a mig termini, la qual cosa esdevé 
incompatible amb l’interès general del municipi i el dels mateixos propietaris del sector, 
que demanden una prompta solució a la precària situació urbanística de la zona. 



A més, les modificacions que finalment ha admès l’Administració autonòmica són molt 
lluny de les que proposava l’Ajuntament i no faciliten la futura gestió urbanística del 
polígon. 
En aquestes circumstàncies, hom considera més convenient executar  el Pla especial tal i 
com va ser originàriament dissenyat, sense cap de les modificacions que posteriorment 
s’hi volien introduir. 
A aquests efectes, procedeix deixar sense efecte tots els actes administratius i 
documents relatius a la readaptació del Pla especial;  i, a la vegada, iniciar l’expedient 
de reparcel.lació del sector, de conformitat amb el Pla especial aprovat definitivament 
en data 12.3.1986, en els termes i condicions dels articles 101 a 104 i 106 i 107 del 
Reglament de Gestió Urbanística.  
Vist l’informe dels serveis jurídics municipals. 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació,  Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- 1.- Deixar sense cap efecte els acords plenaris de 29.6.1993 i 26.10.1993, pels 
quals s’aprova inicial i provisionalment el projecte de readaptació del Pla especial de 
reforma interior del Puig del General; de 28.2.2001, pel qual se n’aprova el text refós; i 
tota la resta d’acords, actes i documents que hi tinguin relació. 
2.- Notificar aquest acord als propietaris afectats i donar-ne compte a la Comissió 
d’Urbanisme de Girona i al conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
Segon.- 1.- Iniciar l’expedient de reparcel.lació del Pla especial de reforma interior 
(PERI) del Puig del General, segons el projecte aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Girona de data 12.3.1986 (DOGC núm 907, de data 28.10.1987).  
2.- Publicar aquest acord al BOP, en un diari dels de major difusió provincial i al tauler 
d’edictes de la corporació, i notificar-ho individualment als propietaris afectats. 
3.- Sol·licitar al Registre de la Propietat la certificació de titularitat i càrregues de totes 
les finques incloses en la unitat reparcel.lable, i la inscripció d’aquest acord mitjançant 
nota al marge de cada una d’aquelles finques. 
4.- Requerir als propietaris i titulars de drets afectats per la reparcel.lació que en el 
termini de vint dies a comptar de la notificació d’aquest acord, presentin els títols que 
posseeixin i declarin les situacions jurídiques que coneguin i afectin llurs finques. 
5.- Significar als propietaris del sector que en el termini de tres mesos a comptar de 
l’inici d’expedient, els que representin els dos terços del nombre total de propietaris 
interessats i el vuitanta per cent de la superfície reparcel.lable, podran formular el 
corresponent projecte de reparcel.lació.  
Transcorregut aquest termini o si, abans, els interessats manifestessin el seu propòsit de 
no fer ús d’aquest dret, l’Ajuntament acordarà, sense més dilació, que el projecte es 
redacti d’ofici, en un termini no superior sis mesos.   
6.- Declarar que aquest acord porta aparellada  la suspensió de l’atorgament de 
llicències de parcel.lació i edificació en tot l’àmbit del sector fins que sigui ferm en via 
administrativa l’acord aprovatori de la reparcel.lació. 
7.- Disposar que a partir d’ara tots els actes i acords relatius a aquest expedient de 
reparcel.lació es dictin d’acord amb el règim competencial previst per la normativa de 
règim local aplicable, sense perjudici de les delegacions específiques que en aquesta 
matèria puguin haver dictat els òrgans municipals competents.” 

 
8è.- TEMES REFERENTS A LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT I ESPORTS: 
 
8.1 Informació sobre els convenis entre el Consell Comarcal, l’Ajuntament i l’APA 
de l’IES en relació al servei de menjador.  
 



El Sr. Barceló pren la paraula i diu que, tot i que el menjador escolar no és de 
competència municipal ni el servei és obligatori per part de l’IES, es va dir que el fet 
que no es fes servei de menjador podria fer que es perdessin alumnes. Explica el 
contingut dels convenis a signar. 
 
El Sr. Comas diu que trobarien més correcte que el contingut dels convenis s’haguessin 
debatut en el Ple, però estan d’acord que hi hagi el servei de menjador i que es faci el 
possible perquè no es perdi.   
 
8.2 Acceptar la subvenció del Departament d’Ensenyament per a la Llar d’Infants.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Barceló explica que la subvenció s’ha incrementat de 
manera important en relació l’any passat, ja que s’ha passat de 3.002.000  a 4.800.000.-
pta. Tot i això diu que es continua considerant insuficient ja que el servei és deficitari. 
 
El Sr. Ayach pren la paraula i diu que estan d’acord a demanar la subvenció i lamenten 
que no sigui més important. 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda:   
 
“Vista la comunicació de la Direcció General de Centres Docents del Departament 
d’Ensenyament de la concessió d’una subvenció de 4.880.000.-PTA per al manteniment 
de la Llar d’Infants,  
La Comissió d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i Comunicació,  
Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Acceptar l’ajuda econòmica concedida per Resolució del Departament 
d’Ensenyament de 27 de juny de 2001, per la qual s’atorguen subvencions a 
corporacions locals titulars d’escoles d’educació infantil, per un import de 4.880.000.-
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.” 
 
8.3 Donar compte de la dimissió del Gerent del Patronat Municipal d’Esports.  
 
El Sr. Barceló pren la paraula i explica que el Sr. Antoni Navarro  ha presentat la 
dimissió com a gerent del patronat Municipal d’Esports, de la qual cosa ja es va donar 
compte al Consell del Patronat. Diu que el Sr. Navarro ha col.laborat de forma 
voluntària i sense cap mena de retribució i que la feina que ha fet és important. Ara ha 
demanat lliurar-se d’aquest feina tot i que segueix col.laborant estretament amb el 
Patronat. Diu que vol agrair la tasca feta i l’esforç que hi ha dedicat durant aquests dos 
anys. 
 
El Sr. Alcalde també pren la paraula per agrair al Sr. Navarro el treball fet com a gerent 
del Patronat Municipal d’Esports. 
 
El Sr. Soler  diu que ell també vol agrair al Sr. Navarro la feina feta, ja que durant el 
temps que el Sr. Navarro ha estat de gerent s’ha treballat molt bé  i que espera que la 
marxa del  Sr. Navarro  no sigui el final de  la política esportiva portada a terme i que 
sàpiga que pel seu grup pot ornar quan vulgui. Diu que el Sr. Navarro va donar 
confiança al grup de CiU i va saber mantenir un to distès, i que ha donat rellevància a 
l’oposició, cosa que no passa en altres àmbits de l’Ajuntament. 
 



9è.- MOCIONS. 
 
No se’n presenta cap. 
 
10è.- PROPOSTES URGENTS.- 
 
No se’n presenta cap. 
 
11è.- PRECS I PREGUNTES: 
 
11.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.  
 
El Sr. Soler demana a la Sra. Vila pel resultat de la festa major i pregunta quan estarà. 
La Sra. Vila respon que encara no està tancat, que depèn de comptabilitat i que al 
moment que el tingui el facilitarà. 
 
Seguidament el Sr. Comas pren la paraula i demana pels canvis de circulació que s’han 
fet al carrer Baixada de la Costa, ja que pensen que no està ben senyalitzat  i que 
provoca que els conductors es confonguin i que cal que s’adoptin mesures per solventar-
ho, ja que les poques sortides que té el poble han d’ésser objecte d’un estudi acurat. 
Demana que es canviïn els contenidors d’escombraries  de lloc per tal de facilitar la 
sortida. 
La Sra. Pla respon que la senyalització és correcta però que cal que la gent s’habituï al 
canvi. 
El Sr. Alcalde diu que per fer el canvi es va tenir en compte l’opinió dels veïns i que, tal 
com ha dit la Sra. Pla, la senyalització és correcta i que en tot cas els conductors s’han 
d’habituar a col·locar-se correctament segons la direcció que vulguin agafar. No obstant 
això, diu que es pretén que la gent s’habituï a fer servir altres sortides que són més 
segures i menys conflictives.  
El Sr. Noguera diu que ja és previst canviar els contenidors que hi ha a la Baixada de la 
Costa, perquè el local comercial davant on estaven col·locats s’ha llogat i fan nosa. 
 
Seguidament el Sr. Comas pregunta com està l’estudi de l’enllumenat públic si ja es té i 
quin són els resultats. 
La Sra. Pla respon que el dia 16 varen presentar-lo però que faltava la digitalització  
dels plànols. Afegeix que es contractarà l’assessorament d’un enginyer per treure a 
concurs el manteniment i anar fent les reparacions necessàries. 
El Sr. Soler diu que esperen que els estudis no facin demorar la urgència de les 
actuacions per  evitar el  perill que hi ha en algunes instal·lacions. 
El Sr. Comas diu que els fa por que amb aquest estudi passi el mateix que amb el 
projecte de supressió de barreres arquitectòniques. Seguidament informa que el Consell 
Comarcal té previst conveniar amb els ajuntaments els treballs de canvi de bombetes de 
l’enllumenat públic, la qual cosa podria representar un estalvi. 
El Sr. Alcalde diu que l’Ajuntament té previst adaptar l’enllumenat públic a  la 
normativa, així com altres mesures d’estalvi energètic  i que si és possible obtenir 
subvencions es demanaran. 
El Sr. Comas diu que ell no ha parlat de subvencions, sinó de la possibilitats de 
conveniar amb el Consell Comarcal, que seria qui contractaria el treballs i fer la compra 
a més gran escala  podria representar un reducció dels costos. 
 
Seguidament el Sr. Ayach pren la paraula i demana per la marxa de vehicles 4x4 que va 
fer-se el dia 30 d’abril, diu que al seu entendre s’hauria de comptar amb l’autorització 



de Medi Ambient i que també s’hauria d’estudiar la possibilitat que haguessin de fer 
una aportació o establir una taxa ja que fan malbé els camins. 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Ayach que es tindrà en compte la seva observació i 
s’esbrinarà  si es pot cobrar alguna taxa. 
 
11.2 Referents a altres qüestions.  
 
No se’n produeixen 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts i cinc minuts de dotze de la nit 
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb 
mi la Secretària, que ho certifico.  



 
ACTA Nº 7/2001 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT FET EL DIA 5 DE SETEMBRE DEL 2001.-  
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia cinc  de setembre  de l’any dos mil u es 
reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes 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, Manel Ramírez Malagón, Josep Ayach Costa, 
Ramon Soler Salvadó, Salvador Devant Ribera.  
La Sra. Encarna González Ferrando s’incorporarà al moment que es dirà.   
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.    
 
1r.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.  
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que la urgència de la convocatòria ve motivada perquè 
el tema a tractar és l’esborrany de conveni que el dilluns en el transcurs de la reunió tinguda a 
la Direcció General d’Energia Conseller se’ls va  donar per al seu estudi i pronunciament del 
Ple municipal  i atès l’advertiment que el Conseller d’Indústria  i Energia va fer en un escrit a 
finals de juliol, on es comunicava a l’Ajuntament que la Generalitat procediria a modificar el 
planejament de Llagostera. 
 
La urgència és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
En aquest punt s’incorpora a la sessió la Sra. Encarna Gonzàlez 
 
2n.- RESPOSTA DE L’AJUNTAMENT A L’ESBORRANY DE CONVENI PROPOSAT 
PER LA DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA I MINES EN RELACIÓ AL TEMA DE 
LA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ DE LES GAVARRES.  
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que en primer lloc vol fer una aclariment en relació a les 
notícies publicades  en els mitjans de comunicació on es deia que existia un principi d’acord 
per deixar passar la línia a precari i,  tal com ell ja va dir als mitjans que es varen posar en 
contacte amb ell, únicament es va arribar a l’acord que es desprèn del document signat i del 
qual seguidament en dóna compte  i es transcriu a continuació: 
 
“Barcelona, 3 de setembre de 2001. 
REUNITS:  
D’una part, l’Il.ltre. Sr. Albert Mitjà i Sarvisé, Director General d’Energia i Mines de la 
Generalitat de Catalunya. 
D’una altra part, l’Il.lm Sr.  Josep Lluís Postigo i García, Alcalde de Llagostera. 
D’una altra part, el Sr. Joan Rosell Lastortras, com a President de l’empresa Fuerzas Eléctricas 
de Cataluña, S.A.  
ACORDEN: 
1. Que per tal de trobar una solució a la línia elèctrica d’alta tensió a 110 kV Juià-Castell 
d’Aro en el seu pas pel municipi de Llagostera, la Direcció General d’Energia i Mines proposa 
la signatura del conveni l’esborrany del qual s’adjunta a aquest document.  
2. La signatura d’aquest conveni, la validesa del qual queda sotmesa a l’aprovació tant del ple 
extraordinari de l’Ajuntament de Llagostera del dimecres 5 de setembre de 2001 com dels 
òrgans de govern de Fuerzas Eléctricas de Cataluña, tindrà lloc  el proper divendres 7 de 
setembre de 2001. 



Albert Mitjà i Sarvisé. Josep-Lluís Postigo i García. Joan Rosell i Lastortras”. Signats i 
rubricats.   
  
Segueix dient que,  com es pot veure, el conveni no es va signar i  tampoc en cap moment es 
va dir que s’hi estès conforme i que el que sí que  es van  fer tots els assistents va ser posar una 
senyal al conveni que se’ls entregava perquè constés quin era l’esborrany que s’entregava per 
a aprovació del Ple, i que l’únic compromís que varen contraure ell mateix i els dos regidors 
que l’acompanyaven a la reunió, el Sr. Moll i la Sra. Pla, va ésser de sotmetre el conveni al Ple 
de l’Ajuntament i que si s’ha fet és davant l’ ultimàtum del Consell on  amenaçava de 
modificar el contingut de les Normes per permetre el pas de la línia en el traçat actual. Per 
altra banda diu que hi havia el compromís exprés de l’equip de govern que al moment de 
rebutjar o aprovar un conveni se sotmetria al Ple i fa referència concretament a la seva 
intervenció a l’últim Ple on es ratificava en el compromís. 
El Sr. Alcalde dóna lectura de l’esborrany de conveni proposat per la Direcció General de 
l’Energia i torna a remarcar que el conveni no es va signar. 
Seguidament diu que,  a la vista del resultat de la reunió de dilluns,  es va convocar una sessió 
extraordinària de la corresponent Comissió Informativa Municipal en la qual foren convidats,  
a més dels membres de la Comissió Informativa,  tots els regidors de l’Ajuntament i 
representants de la Coordinadora antilínia i membres de l’equip de govern de Santa Cristina 
d’Aro, es va acordar no donar la conformitat al conveni. 
Diu que el dictamen no es va poder consensuar amb el grup de CiU, ja que degut al poc temps 
que hi havia  no l’havien pogut debatre dins del seu grup i que espera que avui es pugui 
consensuar. 
El Sr. Alcalde segueix explicant que com ja se sap,  l’actual traçat de la línia té un gran 
impacte i que per aquesta raó l’Ajuntament s’hi ha oposat i que tot i que inicialment la seva 
petició era que se soterrés la línia i davant de la postura tancada de la companyia i el poc 
suport de la Generalitat, es va rebaixar el plantejament i es va demanar que es busqués un 
traçat alternatiu que fos menys perjudicial, tot i que estan convençuts que l’alternativa del 
soterrament és la millor. Diu que l’Ajuntament encara ha anat més enllà i ha hagut d’ésser ell 
qui ha  marcat un traçat alternatiu davant la passivitat de la companyia  i s’ha implicat per 
aconseguir el permís dels propietaris afectats, amb tot això pensa  que no es pot demanar més 
a l’Ajuntament. 
Acaba dient que no tindria cap sentit donar autorització a la línia actual, ja que no s’ajusta a les 
previsions de les Normes Subsidiàries i a més hi ha una ordre d’enderroc de la instal·lació feta 
fins ara que és ferma i que creuen que és millor posar-se a treballar seriosament per aconseguir 
el traçat alternatiu  i que és la millor garantia que es farà amb rapidesa. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr Comas, portaveu del Grup de CiU, i diu que,  com sempre 
els passa,  per manca d’informació a temps no han pogut estudiar bé el tema i debatre’l dins el 
seu grup, ja que varen tenir l’esborrany de conveni el dimarts, quan el mateix  dimarts era el  
dia que es feia la Comissió i fins avui al migdia no han tingut el dictamen. Segueix dient que 
com sempre s’han assabentat del tema per la premsa, tot i que al llarg de dos anys han 
manifestat la seva queixa i han  demanat estar presents a les reunions que es fessin, ja que en  
un tema  d’aquesta importància pensa que s’hauria de tenir en compte ae parer del grup 
municipal de CiU.  Segueix dient que vol fer una mica d’història en relació al tema de línia 
d’alta tensió, ja que el Sr. Postigo sembla oblidar que va començar quan governava CiU,  que 
s‘hi va oposar frontalment i és qui va ordenar l’enderroc de la instal·lació. Diu que,  tal com 
varen sortir les notícies a  la premsa,  ells també varen entendre que s’estava d’acord amb el 
conveni i que per altra banda no es creu l’explicació que ha donat el Sr.  Postigo que no es va 
signar el conveni, ja que ell en té una còpia i al conveni hi figura la signatura del Sr. Postigo i 
demana que s’expliqui què va passar del dilluns al dimecres perquè hi hagués un canvi tan 
radical en la postura de l’Alcalde i els regidors que varen assistir a la reunió feta a Barcelona. 



Afegeix que tampoc troba coherent que l’Alcalde,  tenint com té majoria absoluta,  porti un 
tema al Ple si ja sap que no s’aprovarà, pensa que és poc seriós i tem que aquesta actuació  
perjudiqui la imatge del poble en aquest tema, que fins ara era bona. Segueix dient que tot 
plegat els fa arribar a la conclusió que el que es vol no és resoldre el tema, sinó marejar la 
perdiu i que hi veuen un afany de protagonisme polític  i  una utilització política del tema. 
 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Comas que a l’última sessió de la Comissió Informativa feta el dia 
30 d’agost  ja es va informar que el dilluns dia 3 de setembre hi havia una reunió a Barcelona 
per tractar el tema, No obstant això,  pensa que assistir a les reunions correspon a l’equip de 
govern.  Afegeix que els membres de CiU es queixen de manca d’informació, però que tampoc 
fan res per obtenir-la,  com ho demostra el fet que a la Comissió Informativa d’ahir es varen 
convocar tots els membres de CiU i només varen assistir a la reunió dos. Per altra banda el Sr. 
Alcalde diu al Sr. Comas que no pot dir que els manqui informació, ja que té constància que 
han tingut diverses reunions amb la Direcció  General d’Energia i que a més el conveni que té 
ara el Sr. Comas no és el que l’Alcalde els va fer arribar, cosa  que demostra que quan els 
convé  van a buscar la informació  de primera mà. Pel que fa a la signatura o no del conveni,  
el Sr. Postigo reitera que evidentment no es va signar,  com es desprèn del document que ha 
llegit primer i demana al Sr. Moll o a la Sra. Pla,  que eren presents a la reunió,  que ho 
expliquin i que si volguessin  protagonisme els seria molt més fàcil que la Generalitat imposés 
el traçat ja que seria més rendible mantenir una oposició numantina a la línia, però que pensen 
que la seva obligació és aconseguir el traçat menys perjudicial als interessos del municipi. 
Acaba dient que,  tal com ja ha manifestat,  el fet de sotmetre el conveni al Ple és en 
acompliment del compromís que va adoptar l’equip de govern a l’últim Ple. 
 
El Sr. Moll pren la paraula i explica  que a la reunió es va quedar que per tal de donar fe que 
totes les parts tenien el mateix text del conveni per sotmetre’l a la consideració dels seus 
òrgans respectius,  es va fer una rúbrica a cada un dels exemplars del conveni, però que 
evidentment no és la signatura,  com ho demostra el fet que  el peu del conveni no està signat.  
El Sr. Comas pren de nou la paraula i insisteix en la manca d’informació que han tingut sobre 
aquest tema, com en tants d’altres més,  diu que l’esborrany de conveni els va arribar el 
dimarts a la tarda i diu que és evident que  si els regidors de CiU no varen assistir a la reunió 
és perquè tots treballen i tenen la seva agenda programada i no poden estar pendents cada dia 
de si l’Alcalde els convoca a alguna reunió urgent. Anuncia que el sentit del seu vot serà 
l’abstenció,   ja que no voldrien que el seu vot negatiu pogués perjudicar futures negociacions. 
 
El Sr. Alcalde diu al Sr. Comas que el grup de CiU s’està guanyant a pols que l’equip de 
govern no els tingui en compte,  ja que  no aporten res de positiu. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat amb el següent resultat: 
 
A favor                                 7   ELL    
Abstencions                          6  (CiU) 
 
“Atès que per  part de la  Direcció General d’Energia i Mines s’ha procedit a la redacció d’un 
esborrany de conveni a signar entre aquella  Direcció General,   l’Ajuntament de Llagostera i 
l’Empresa Fecsa-Endesa, amb l’objectiu de trobar una solució negociada que permetés 
desencallar la instal.lació de la línia elèctrica d’alta tensió a 110 KV Juià-Castell d’Aro, en el 
seu pas pel municipi de Llagostera.  
Estudiat detingudament el contingut del conveni,   es constata que contempla bàsicament dos 
aspectes; per una banda  es planteja la possibilitat de definir un traçat alternatiu al previst 
inicialment i es fixen terminis per a la seva realització i per l’altra  el compromís de 



l’Ajuntament d’atorgar la llicència municipal d’obra  per l’acabament de la línia que l’empresa 
va instal·lar sense la preceptiva llicència municipal. 
Atès que l’Ajuntament de Llagostera al denegar la llicència d’obres sol·licitada per l’empresa 
Enher Fecsa ( acord de la comissió de govern del dia 10 de juny de 1998), va fer-ho en base 
als informes tècnics negatius atès que les Normes Subsidiàries del Planejament vigents no 
permetien aquest ús en part del traçat proposat, i que la dita normativa no ha estat modificada, 
la qual cosa impedeix que l’Ajuntament informi favorablement la llicència sense que 
prèviament hagi  procedit a la modificació de les Normes Subsidiàries de Planjeament. 
Atès que l’Ajuntament va demanar que la línia es fes a través d’un corredor de serveis, la qual 
cosa no ha estat acceptada per part de l’empresa   Enher. 
Atès que es valora positivament el fet que l’empresa  vegi viable el traçat alternatiu  suggerit 
per  l’Ajuntament, el qual es considera menys gravós per als interessos generals del municipi. 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa  al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.-  Valorar positivament la proposta  d’elaboració d’un traçat alternatiu  de la línia 
d’alta tensió contemplada a l’apartat 2n. del conveni. 
Segon.- Reiterar la voluntat municipal  de treballar en el sentit d’aconseguir el permís dels 
propietaris afectats pel nou traçat, a què fa referència l’apartat 1r. del conveni. 
Tercer.- Valorar negativament  l’apartat 7è.  del conveni, atès que per les raons que consten a 
la part expositiva, l’Ajuntament no pot procedir a l’atorgament de la llicència ja que és 
contrària al planejament vigent. 
Quart.- Comunicar a la Direcció General d’Energia i Mines i a l’empresa Fecsa Endesa que 
l’Ajuntament no pot donar la seva conformitat al contingut global del conveni. 
Cinquè.- Instar la Direcció General d’Energia i Mines i a l’empresa FECSA perquè segueixin 
treballant en la concreció del traçat alternatiu  per tal que aquesta instal·lació pugui entrar en 
funcionament en un curt període de temps.”   
 
I no havent-hi més temes 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 la Secretària, que ho certifico.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA Nº 8/2001 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 5 DE SETEMBRE DEL 2001.-  
 
 
A la vila de Llagostera a un quart d’onze del vespre del dia cinc  de setembre  de l’any 
dos mil u es reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes 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, Manel 
Ramírez Malagón, Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvadó, Salvador Devant Ribera i  
Encarna González Ferrando.   
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.    
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 25 DE JULIOL DEL 
2001.  
 
A petició del Sr. Soler s’introdueix la següent esmena a la pàgina 19, primer paràgraf, 
on  la seva  intervenció  quedarà redactada de la següent forma:  “El Sr. Soler diu que ell 
també vol agrair al Sr. Navarro la feina feta, ja que durant el temps que el Sr. Navarro 
ha estat gerent s’ha treballat molt bé i que espera que la marxa del Sr. Navarro no sigui 
el final de la política esportiva portada a terme i que sàpiga que pel seu grup pot tornar 
quan vulgui. Diu que el Sr. Navarro va donar confiança al grup de CiU i va saber 
mantenir un to distès i que ha donat rellevància a l’oposició, cosa que no passa en altres 
àmbits de l’Ajuntament.” 
 
S’aprova l’acta per unanimitat amb l’esmena anterior. 
 
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 i d’altres qüestions de Presidència.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia del número 752 al 912. 
Ressalta les següents: 



Núm. 827.  Pel qual es compareix i presenten al·legacions dins del període d’informació 
pública de l’Estudi informatiu de desdoblament de la C-35 (Vidreres-Enllaç Alou). 
El Sr. Alcalde informa que si no es tenen en compte les al·legacions fetes caldrà insistir,  
tal com s’ha fet en el cas de la línia d’altra tensió. 
Núm 847. Pel qual s’aprova inicialment el projecte d’urbanització del sector Ganix. 
El Sr. Alcalde informa que aquest és un pas més per poder tirar endavant la construcció 
de l’IES. 
Núm 892. Pel qual s’aprova el projecte d’urbanització de la Plaça Narcís Casas. 
Núm 898. D’iniciació de l’expedient de contractació de les obres d’ampliació del 
Cementiri municipal. 
Núm 899.D’instrució d’expedient de contractació de les obres del projecte 
d’urbanització de l’UA Mont-Rei. 
 
2.2  Acords Comissió de Govern.  
 
Dia 14 d’agost:  
Adjudicació dels treballs de redacció del PALS. 
Aprovació memòria valorada arranjament caseta Parc Estació. 
Aprovació del projecte de condicionament del locals per a seu de la Policia Local. 
 
2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera hi té 
representació.  
 
No se’n produeixen.   
 
2.4 Contractacions de  personal.  
 
El Sr. Alcalde explica que s’han produït les següents contractacions de personal:  
 La Sra. Gemma Sellarès de Campo, com a administrativa, per haver superat  el 

concurs-oposició.  
 La Sra. Roser Díaz Galiano, com a policia local, per substitució d’un agent per 

malaltia.  
 
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:  
 
3.1 Acceptar les ajudes incloses en el PUOSC per a l’ampliació del Cementiri 
Municipal.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Comas manifesta que estan d’acord en la proposta, tot i 
que com  ja han dit diverses vegades ells no haurien inclòs aquesta obra en el PUOSC. 
 
El dictamen següent és aprovat per unanimitat dels presents: 
 
“Donat que el projecte Ampliació del cementiri municipal està inclòs en el programa 
general i específic del Pla Únic d’Obres i Serveis de l’any 2001 (PG-2001/242-PG i 
DG-2001/18-PG), procedeix ara acceptar les ajudes per finançar l’obra, acceptar la 
normativa i designar els tècnics directors. 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al  Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent acord: 



Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el programa esmentat per finançar l’obra 
descrita. 
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè 
les obres s’executin amb normalitat i designar els tècnics següents com a directora 
facultativa de les obres i com a tècnic col·laborador respectivament: 
Sra. Núria Díez Martínez, arquitecta municipal, col·legiada 20.601 
Sr. Jordi Colomer Payet, arquitecte tècnic municipal, col·legiat 951 
Quart.- Comprometre’s a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.” 
 
3.2 Sol·licitar a la Delegació Territorial del Govern a Girona una pròrroga per a 
l’adjudicació de l’ampliació del Cementiri Municipal.   
 
Es llegeix  el següent  dictamen i,  sense que ningú no demani la paraula,  és aprovat per 
unanimitat:  
 
“Atès que el projecte de modificació de l’ampliació del Cementiri Municipal, promogut 
per l’Ajuntament figura inclòs en el programa general i específic del Pla Unic d’Obres i 
Serveis de l’any 2001 (PG-2001/242-PG i DG-2001/18-PG), 
Atès que, el termini per acreditar l’adjudicació d’aquesta obra davant la Delegació 
Territorial del Govern a Girona, finalitza el dia 30.09.01, segons estableix la base 15.1 
de les d’execució del Pla, 
Atès que el projecte és aprovat inicialment, i que el retard en l’aprovació definitiva del 
projecte i en conseqüència en l’inici de l’expedient de contractació, ve motivat perquè 
faltava l’informe dels Serveis Territorials de Sanitat, el qual ha estat presentat en sentit 
favorable a l’Ajuntament en data 23.08.01 i per documentació complementària que ha 
estat requerida al tècnic redactor i presentada en data 30.08.01, 
Vist que properament és previst que la Comissió de Govern, com a òrgan competent, 
aprovi definitivament el projecte i s’iniciï l’expedient  de contractació,  
Atès que els terminis per contractar l’obra establerts en la Llei  13/95, de 18 de maig, de 
Contractes de les Administracions Públiques, fan gairebé impossible garantir que l’obra 
sigui adjudicada abans del dia 30 de setembre, 
I vist que l’incompliment d’aquest termini podria comportar la pèrdua de la subvenció 
inicialment atorgada, 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al  Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent acord: 
Primer.- Sol·licitar a la Delegació Territorial del Govern a Girona una pròrroga DE 
DOS MESOS en l’adjudicació de l’obra titulada “Ampliació del cementiri municipal”, 
la qual figura inclosa en el programa general i específic del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de l’any 2001 (PG-2001/242-PG i DG-2001/18-PG), pels motius esmentats en la part 
expositiva.” 
 
3.3 Adjudicar les obres d’ampliació i reforma del CAP.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que la subhasta convocada per l’execució 
de les obres va quedar deserta, per la qual cosa es va demanar pressupost a tres 
empreses i que només una ha presentat oferta  i que el preu ofertat és superior en un 4% 
a l’inicialment previst.  



Afegeix que s’estan fent gestions davant el Servei Català de la Salut perquè es faci 
càrrec d’aquest increment de cost. 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que el seu vot serà favorable, tot i que tal com es va 
dir a la Comissió Informativa caldrà vetllar perquè aquest increment del 4% no sigui 
superior. 
 
Per unanimitat dels presents s’aprova el següent dictamen:  
 
“Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 30.05.01 va aprovar convocar 
subhasta per a l’adjudicació de les obres del projecte d’ampliació i reforma del centre 
d’assistència primària, amb un tipus de licitació de 51.999.683,- Pta. (IVA inclòs) i el 
plec de clàusules administratives particulars que havien de regir la licitació. 
Atès que la subhasta fou declarada deserta  per manca de licitadors i que per Decret 
d’Alcaldia de data 27.07.01 es va iniciar procediment negocitat sense publicitat, a 
l’empara del que preveu l’article 141.a) de la Llei 13/95, de 18 de maig, de Contractes 
de les Administracions Públiques, convidant-se a tres empreses per tal que, en sobre 
tancat,  presentessin la seva oferta, finalitzant aquest  termini el passat 20 d’agost. 
Atès que dels tres contractistes convidats, únicament han presentat proposició 
econòmica l’empresa BUSQUETS SITJÀ, per import de 54.079.670,- Pta. (IVA inclòs), 
que suposa un increment respecte del pressupost de licitació de 4%, 
De conformitat amb el que estableix la Llei 13/95, de 18 de maig, de Contractes de les 
Administracions Públiques i altre legislació concordant, 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al  Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent acord: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa BUSQUETS SITJÀ, SA (CIF. A-17077546), amb 
domicili social a Vilobí d’Onyar, c/ Madrenys, 29, el contracte de les obres del Projecte 
d’ampliació i Reforma del centre d’assistència primària, pel preu de CINQUANTA-
QUATRE MILIONS, SETANTA-NOU MIL, SIS-CENTES SETANTA PESSETES 
(54.079.670), IVA inclòs, amb subjecció al Plec de Condicions, projecte i altres 
documents que han regit en la licitació. 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 54.079.670 Ptes. amb càrrec a la partida  
01.412.62209 del pressupost municipal. 
Tercer.- Requerir l’adjudicatari, perquè en el termini de quinze dies naturals, comptats 
des de la notificació d’aquest acord, constitueixi la garantia definitiva d’import                  
2.163.187,- Pta., corresponent al 4% del preu del contracte.  
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde President o Tinent d’Alcalde en qui es delegui per a la 
formalització del contracte i per a quantes actuacions siguin necessàries en execució 
d’aquest acord. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a les empreses que han participat a la licitació, retornar-
los la garantia provisional dipositada i publicar  l’acord d’adjudicació al Butlletí Oficial 
de la Província. 
Sisè.- Comunicar  al Registre Públic de Contractes del Ministeri d’Economia i Hisenda 
l’adjudicació d’aquest contracte, de conformitat amb el que estableix l’art. 94 de la Llei 
13/95, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques. 
Setè.- Comunicar  aquest acord a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de la 
Generalitat de Catalunya  i al director del Servei Català de la Salut, atès que aquesta 
obra gaudeix de finançament, segons el conveni de col·laboració subscrit en data 30 
d’abril de 2001.  
 



3.4 Proposta sobre l’estudi de la revisió de les Normes Subsidiàries en relació a la 
construcció d’instal·lacions i línies elèctriques en sòl no urbanitzable, i  suspensió 
de llicències d’edificació, enderroc i parcel.lació.   
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde pren la paraula i diu que el dia  3 d’agost es va 
rebre una carta del Conseller Subirà demanat que l’Ajuntament manifestés si el projecte 
presentat per l’empresa Enher per a la línia d’alta tensió complia o no amb la normativa 
municipal i anunciava que en cas d’ésser disconforme la Generalitat podia iniciar els 
tràmits de modificació del planejament. Segueix dient que davant aquesta possibilitat el 
que fa l’Ajuntament és iniciar els tràmits per modificar ell mateix el planejament perquè 
permeti el pas de la línia, però  pel lloc que sigui menys perjudicial per al municipi. 
El Sr. Comas pren la paraula i demana pel punt 3r. de l’acord  i pregunta quina és la 
intenció de l’Ajuntament sobre la suspensió de les llicències i quina és la previsió de 
temps necessari per aprovar la revisió de les normes. 
El Sr. Alcalde respon que amb aquest acord es dificulta la  via d’imposició  per part de 
la Generalitat, quant el termini necessari per a l’aprovació depèn de molt factors, entre 
ells l’actitud de la Generalitat que pot fer que sigui més o menys ràpid. Seguidament diu 
que oficiosament es diu que el Sr. Subirà cessarà aviat del seu càrrec i que es vol que 
sigui ell qui resolgui aquest tema de la imposició de la línia, ja que així hi hauria menys   
desgast del govern de la Generalitat.   
El Sr. Comas diu que el seu vot podria ésser favorable si es fes constar el compromís 
que en cas d’arribar a un acord s’aixecarà la suspensió. 
El Sr. Alcalde respon que aquest no és el moment d’adoptar aquest acord. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat amb el següent resultat: 
A favor        7   ELL 
Abstencions 6  CiU 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 25.7.2001, va aprovar un informe de 
l’arquitecta municipal relatiu a la conveniència d’estudiar la revisió parcial de les 
Normes subsidiàries de planejament del municipi, suspenent en conseqüència 
l’atorgament de llicències de parcel.lació, d’edificació i d’enderrocament en determinats 
àmbits afectats per la revisió. 
Això no obstant, hom considera necessari estudiar també la revisió de les Normes 
subsidiàries del municipi a fi d´adaptar-les a les futures necessitats derivades de la 
planificació en matèria de línies elèctriques en sòl no urbanitzable, donant així 
compliment a allò que preveu l´article 5.1 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, 
reguladora del sector elèctric, i adequada cobertura jurídica al Pla especial de regulació 
dels usos del sòl no urbanitzable, actualment en fase de redacció. 
Vist l’informe dels serveis jurídics municipals. 
I de conformitat 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, i els 
articles 117 i 122 del Reglament del planejament urbanístic. 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al  Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent acord: 
Primer.-  Ampliar l’àmbit material de la revisió parcial de les Normes subsidiàries del 
planejament definit a l’acord plenari de 25.7.2001, en el sentit d’incloure-hi també tot 
allò relacionat amb la construcció d’instal·lacions i línies elèctriques en sòl no 
urbanitzable. 



Segon.- Encarregar també als serveis tècnics municipals els treballs d’estudi i redacció 
de la revisió en aquesta matèria, a fi que redactin un únic projecte,  sense perjudici dels 
assessoraments, estudis i treballs complementaris que es puguin contractar amb 
professionals o empreses externes. 
Tercer.-   
1. Suspendre cautelarment l’atorgament de llicències de parcel.lació, edificació i 

enderrocament relacionades amb la construcció d’instal·lacions i línies elèctriques, 
en tot el sòl no urbanitzable, pel termini màxim d’un any. Aquesta suspensió, però, 
no afectarà, per raó de la seva diferent naturalesa jurídica, el compliment obligat de 
qualsevol ordre d’execució o d’enderrocament que l’Ajuntament pugui disposar en 
relació a aquell tipus d’instal·lacions. 

2. Publicar-ho en el BOP, en un dels diaris de major difusió i en el tauler d´edictes de 
la corporació. 

Quart.- Notificar aquest acord a les companyies elèctriques que operen al municipi i al 
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya. 
 
4t.-  PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA:  
 
4.1 Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici 2000.   
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Moll pren la paraula i explica que els comptes s’han 
sotmès a la reglamentària informació pública i no s’ha presentat cap al·legació, per la 
qual cosa ara cal que el Ple els aprovi per trametre’ls a la Sindicatura de Comptes. 
El Sr. Soler diu que el seu vot serà en el mateix sentit que a la Comissió Informativa que 
va ésser l’abstenció. Afegeix que tot i que consideren que els comptes són tècnicament 
correctes  i per tant estan conformes amb la forma no ho poden estar en el fons, ja que 
són el resultat del pressupost en el qual no poden estar d’acord, ja que moltes de les 
previsions que es contemplaven en el pressupost no s’han dut a terme i només s’havien 
fet el 40% de les inversions pressupostades.   
El Sr. Moll diu que creu que la valoració dels comptes no depèn de la valoració dels 
pressupostos.  
 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat: 
A favor                             7   (ELL) 
Abstencions                      6    (CiU) 
 
“La Comissió Especial de Comptes, en reunió celebrada el dia 21 de juny de 2001, va 
informar favorablement el Compte General de l’exercici de 2000, una vegada sotmès a 
informació pública i no havent-se formulat al·legacions. 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al  Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent acord: 
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal i dels seus Organismes 
Autònoms corresponents a l’exercici de 2000. 
Segon.- Retre els Comptes Generals a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.”  
 
5è.- MOCIONS. 
 
No se’n presenten.  
 



6è.- PROPOSTES URGENTS.-  
 
No se’n presenten.  
 
7è.- PRECS I PREGUNTES: 
 
7.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.  
No se’n produeixen.  
 
7.2 Referents a altres qüestions.  
No se’n produeixen.  
 
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.  
 

L’ALCALDE                     LA SECRETÀRIA 
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ACTA Nº 9/2001 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 26 DE SETEMBRE DEL 2001.-  
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-sis  de setembre  de l’any dos mil u 
es reuneix el Ple de la Corporació al Teatre Municipal 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, Josep Ayach 
Costa, Ramon Soler Salvadó, Salvador Devant Ribera i Encarna González Ferrando.  Actua de 
Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.    
 
El Sr. Alcalde declara oberta la sessió i en primer lloc dóna les gràcies a totes les persones que 
assisteixen al Ple i justifica el fet que la sessió s’hagi de celebrar al teatre Casino, pel fet que 
es preveia una gran assistència de públic. 
 
1r.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL MANIFEST SOBRE EL TEMA DE LA 
LÍNIA DE LES GAVARRES.-  
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Seguidament diu que l’ordre del dia  es modificarà, ja que s’introdueix  un nou punt relatiu a 
una proposta conjunta dels dos grups municipals,  com a conseqüència  de les últimes 
actuacions en relació a la línia d’Enher. 
El Sr. Comas manifesta la conformitat del seu grup amb la urgència.   
Per unanimitat s’aprova la urgència del tema relacionat amb la línia de les Gavarres. 
 
2n.- MANIFEST DELS GRUPS MUNICIPALS D’ENTESA PER LLAGOSTERA I 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ RELATIU A LA LÍNIA DE LES GAVARRES 
 
Seguidament el Sr. Alcalde pren la paraula i diu que es tracta d’aprovar una manifest que ha 
estat consensuat entre els dos grups municipals. Afegeix que el Consell Executiu de la 
Generalitat va adoptar un acord, del qual  dóna lectura, en relació a la línia d’alta tensió de les 
Gavarres. Afegeix que la Generalitat argumenta raons d’urgència i excepcional interès públic i 
que el grup de l’Entesa per Llagostera no pot estar d’acord de cap manera amb això i ho troben 
poc fonamentat, a més diu que les raons d’urgència al·legades no existeixen,  sinó que el que 
han pretès és crear una situació d’alarma i es dóna la culpa de les apagades de llum a la costa i 
de part d’Espanya per aquesta línia, tot i que tant la Generalitat com la companyia han 
reconegut que els talls de llum de l’estiu no provenen d’aquí. Explica que l’Ajuntament per la 
seva banda ja havia iniciat els tràmits per modificar les Normes Subsidiàries per permetre el 
pas de la línia per l’indret que fos menys perjudicial per als interessos del municipi, però que 
la Generalitat no ha volgut esperar i que ha anat a la via dels fets consumats amb la qual cosa 
el seu grup no pot estar-hi en cap manera d’acord i per tant pensen que ha de constar la posició 
clara del Ple municipal en aquest tema. 
 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que,  tal com han manifestat moltes vegades,  ells no han 
estat mai d’acord amb el traçat actual de la línia i que una altra vegada més vol recordar que 
tot aquest procés d’oposició ja es va iniciar amb un govern de CiU i que el seu grup sempre ha 
seguit la mateixa línia i que creuen que ara no és el moment de valorar altres aspectes com 
poden ser la manca d’informació de la qual es queixa sempre el seu grup, sinó que s’han de 
valorar els fets de les últimes hores. Afegeix que per part seva pensen que tot i que la 
Generalitat  ha fet servir la política de fets consumats,  no poden compartir que sigui el final en 
aquest tema, sinó que confien que es reprengui la via del diàleg i s’obri una porta per 
aconseguir el traçat alternatiu, ja que si fa unes setmanes s’hi estava d’acord pensen que es pot 
reconduir la situació. 
 
Seguidament per part de la Secretària es dóna lectura al següent manifest, el qual és aprovat 
per unanimitat dels presents:   
 
“Els representants del Grup Municipal d’Entesa per Llagostera i de Convergència i Unió, 
davant els fets que s’han produït en el dia d’avui en relació a la línia de les Gavarres, 
Considerant que interpretem el sentiment de tots els llagosterencs,  
MANIFESTEM 
Primer.- Mostrar el rebuig unànim de tots els regidors del Consistori a l’acord adoptat pel 
Govern de la Generalitat. 
Segon.- Reprovar el fet que, abans de rebre la comunicació oficial de l’acord adoptat pel 
Govern de la Generalitat, ens arribés la notícia a través dels comentaris dels treballadors de 
l’empresa elèctrica i pels mitjans de comunicació. 
Tercer.- Considerar  desproporcionat el desplegament de forces de seguretat que s’ha efectuat 
a la zona. 
Quart.- Insistir una vegada més a reivindicar el dret del nostre municipi a incidir en la 
resolució definitiva d’aquest conflicte i demanar que es contempli com a solució definitiva el 
traçat alternatiu que proposi el Consistori. 
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Llagostera, 26 de setembre de 2001 
Per l’Entesa per Llagostera, Sig.: Lluís Postigo Garcia   
Per Convergència i Unió, Sig.: Josep Comas Boadas.” 
 
A continuació el Sr. Alcalde explica  que està clara la voluntat unànime de tot l’Ajuntament 
envers l’acord del Consell Executiu de la Generalitat. Segueix dient que agraeix els suports 
rebut i molt especialment els de l’Ajuntament d’Arbúcies i Santa Cristina, de regidors d’ERC i 
fins i tot  del grup de CiU d’Alp i dels diputats del PSC, ERC i IC-EV. Diu que també la 
Federació de Municipis ha adoptat un acord en relació al tema  rebutjant l’actuació del govern 
de la Generalitat. 
Segueix dient que el portaveu del grup de CiU recordava que les actuacions d’oposició al 
traçat de la línia ja es varen iniciar en temps d’un govern de CiU i ell vol dir que efectivament 
així és  i que també vol recordar que l’anterior alcaldessa del grup de CiU, la Sra. Sancho, va 
anar a parlar amb el Conseller d’Indústria Sr. Subirà per proposar-li una traçat alternatiu 
semblant al que es proposa ara i que el Conseller no va escoltar ni l’Alcaldessa ni la 
Coordinadora i ara l’Ajuntament es troba en aquesta situació. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde manifesta que,  una vegada tractat aquest punt,  es farà un descans 
de cinc minuts i que a continuació se seguirà amb l’ordre del dia del Ple. 
 
Una vegada reiniciada la sessió es passa a tractar els temes que figuraven a l’ordre del dia.   
 
3r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DIA 5-9-2001. 
 
Acta núm.  8/2001, del 5-9-2001:  
 
A petició del Sr. Alcalde s’introdueixen les següents esmenes: 
 
Al punt 1r. a la línia 4ª., on es fa referència al Director General d’Energia, s’ha de substituir 
pel Conseller d’Indústria i Energia. 
Al punt 2n. a la quarta línia on diu “no és cert que s’arribés a cap acord com es desprèn del 
document signat i..”,  ha de dir  “únicament es va arribar a l’acord  que es desprèn del 
document signat ….” 
 
S’aprova per unanimitat amb les esmenes abans ressenyades. 
 
Acta núm.  7/2001, del dia 5-9-2001:  
 
A petició del Sr. Soler  cal afegir al final de la seva intervenció del punt 4t. el següent “ i 
només s’havien fet el 40% de les inversions pressupostades. 
 
A petició del Sr. Moll  la seva última intervenció del punt 4t., ha de quedar redactada de la 
següent forma: “El Sr. Moll diu que creu que la valoració dels comptes no depèn de la 
valoració dels pressupostos.” 
 
S’aprova per unanimitat amb les esmenes abans ressenyades. 
 
4t.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE 
COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTADES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:  
 
4.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  
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Es dóna compte dels Decrets números 913 al 965. 
 
4.2 Acords de Comissió de Govern.  
 
Sessió del dia  5-9-2001: 
Aprovació definitiva projecte ampliació cementiri i convocatòria subhasta. 
Aprovació quotes urbanístiques Mont-Rei.  
Adjudicació contracte consultoria per redacció Plec Condicions manteniment enllumenat 
públic. 
Atorgament subvenció Coordinadora Antilínia per la Fira d’Energies Renovables. 
Compra bústies per repartiment del correu als veïnats. 
 
Sessió del dia  18-9-2001:  
Aprovació definitiva projecte xarxa sanejament zona industrial. 
Modificació del projecte de construcció de local annex al pavelló per col.locació generador. 
Aprovació de la Memòria valorada d’arranjament dels serveis públics de l’estació. 
Adjudicació de la subhasta d’una parcel·la a la zona Industrial a Formigons Cassà. 
Aprovació conveni  Enseyament-Ajuntament pel funcionament de l’UEC. 
 
4.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera hi té 
representació.  
 
No se’n produeixen.  
 
4.4 Contractacions de personal.  
 
El Sr. Alcalde explica que s’han produït les següents contractacions de personal:  
 
 Prorrogar el contracte a la Sra. Pilar Ventura com a auxiliar administrativa.  
 Contractació de la Sra. Montserrat Cortés a temps parcial per suport a la Llar d’Infants.  
 
5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA  D’URBANISME: 
 
5.1 Aprovació provisional de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries respecte 
a les activitats de gestió de residus.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde pren la paraula i explica que es tracta d’un pas més en el 
procés iniciat en un anterior Ple, ja que es tracta d’una aprovació provisional una vegada fet el 
tràmit d’informació pública. 
 
El Sr.  Comas diu que es tracta d’un acte formal i que es remet al que va dir en el Ple anterior. 
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  
 
“Vist que l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 25.07.01 va aprovar inicialment la 
modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament respecte a les activitats de 
gestió residus, segons el projecte redactat per l’arquitecta municipal, Sra. Núria Díez Martínez, 
Atès que el projecte ha estat sotmès a informació pública pel termini d’un mes,  mitjançant 
publicació de l’anunci corresponent al  BOP núm. 156, de 30.08.01, diari EL PUNT del dia 
09.08.01 i tauler d’edictes de la Corporació, no havent-se presentat cap al·legació, 
Atès que, de conformitat amb el que estableix l’art. 57 del DL 1/90, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística,   s’han 
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sol·licitat informes a la Junta de Residus i als Serveis Territorials de Girona del Departament 
de Medi Ambient, sense que s’hagi rebut resposta fins a la data,  
I, d’acord amb el que estableix l’art. 59 de la disposició legal abans esmentada,  
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple de la Corporació, com a òrgan competent, 
l’adopció del següent acord: 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Planejament respecte a les activitats de gestió de residus, segons el projecte 
que promou l’Ajuntament,  redactat per l’arquitecta municipal Sra. Núria Díez i Martínez,  
sense que s’hi hagi introduït cap modificació respecte a l’aprovació inicial de data 25.07.01. 
Segon.- Trametre a la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona còpia compulsada del 
corresponent expedient administratiu i dos exemplars del projecte, als efectes de la seva 
aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC, per a la seva entrada en vigor.” 
 
 6è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA:  
 
6.1 Aprovació Modificació de Crèdit nº 3/01 del Pressupost Municipal.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Soler demana que es faci la votació per separat pels diferents 
pressupostos, ja que en els organismes autònoms es va votar a favor de la modificació, mentre 
en el pressupost municipal no volen donar el seu vot a favor. Segueix dient que tal com varen 
dir al moment de l’aprovació del pressupost, el pressupost que es portava a aprovació no era 
real i no el veien factible  i ara es torna a veure que tenien raó  i si la votació ha d'ésser 
conjunta s'abstindran. Diu que,  tot i que a la modificació es contemplen majors ingressos, una 
bona part es financa amb el romanent de tresoreria, la qual cosa vol dir que hi ha més despeses 
que ingressos no previstos. 
El Sr. Alcalde diu que si tenen dubtes del perquè de les modificacions poden preguntar el que 
creguin convenient i se’ls donaran totes les explicacions que calguin. 
 
El Sr. Moll diu  que no comparteix de cap manera el que ha dit el Sr. Soler, ja que com tothom 
sap el pressupost no és una eina tancada sinó oberta i que es pot modificar i el que es fa és fer 
servir els recursos legals per  fer front a les necessitats,  sempre i quan la situació econòmica 
ho permeti. Afegeix que si es vol alguna explicació concreta no hi ha cap inconvenient a 
donar-la. 
El Sr. Soler diu que el que és lamentable és que les mesures que es prenen no són per executar 
el pressupost  sinó per no fer-ho, com va passar l’any passat en un 40% de les inversions 
previstes. 
El Sr.  Alcalde demana als regidors de l’equip de govern que justifiquin el perquè de les 
modificacions de la seva àrea.  
 
Per part del Sr. Barceló, s’especifica el perquè de les modificacions pel que fa a la seva àrea, 
diu que a les escoles es va fer malbé la calefacció, la qual cosa ha obligat a posar una caldera 
nova i també s’han detectat tuberies en mal estat. Pel que fa a l’UEC, diu que és un servei que 
es preveu fer de manera concertada amb Cassà i que ha estat necessari preveure una partida 
per a material. 
 
La Sra. Pla explica que una part important de la partida de reparació d’infrastructures s’ha 
hagut d’incrementar perquè han sorgit una sèrie d’imprevistos com són l’arranjament de la 
plaça del Carril,  que en principi només es volia asfaltar,  però que es va veure  que hi havia la 
xarxa de clavegueram i altres serveis que estaven en mal estat i es va optar per arranjar-ho tot. 
També s’han hagut d’arranjar uns embornals de la zona industrial i del veïnat de Cantallops. 
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El Sr. Alcalde explica que s’ha hagut d’habilitar partida per fer front a part de les quotes 
urbanístiques que corresponen a l’Ajuntament per la urbanització del sector Ganix. Pel que fa 
a la partida de foment d’indústria,  diu que més empreses de les previstes han demanat la 
subvenció i quant a la senyalització dels veïnats,  és a causa de  la instal·lació de bústies, però 
que en aquest cas es compensa l’ingrés amb la despesa. Acaba dient que entenen que les 
modificacions estan perfectament justificades i que s’han d’atendre les necessitats i que si es 
pot,  com és el cas,  cal donar una resposta ràpida. 
 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que el que és evident és que hi ha  manca de planificació i que 
gran part de la modificació és perquè no hi ha planificació, i un cas evident és el de les 
subvencions per activitats econòmiques, ja que és evident que s’hauria d’haver previst. 
Afegeix que hi ha una clara tendència a l’increment de la despesa. 
 
El Sr. Comas diu que no sembla lògic que no es pugui preveure quines empreses demanaran 
subvenció en un any. 
 
El Sr. Alcalde diu que ha estat una any excepcional i que per això s’ha desbordat la previsió. 
 
El Sr. Comas diu que si ha estat un any excepcional en la implantació d’empreses és perquè es 
recullen els fruits del treballs de l’últim govern de CiU i que segur que en els anys posteriors 
no s’implantaran empreses perquè no hi haurà sòl, ja que l’equip de govern actual no s’ha 
preocupat perquè n’hi hagi. 
 
El Sr. Alcalde respon  que discrepa amb el que ha dit el Sr. Comas i la prova que no és així és 
que s’ha aprovat fer una revisió de normes precisament per poder habilitar sòl. 
El Sr. Comas respon que el tràmit és llarg i que no és fàcil que se’n pugui disposar abans de 
tres anys. 
 
El Sr. Postigo respon que,  pel que diu el Sr. Comas,  es dedueix que per poder tenir sòl 
industrial disponible ara la previsió s’hauria d’haver fet fa quatre anys quan governava CiU.  
 
El Sr. Comas diu que fa quatre anys ja es va fer i és el que s’està edificant ara i que si s’hagués 
començat a treballar fa dos anys, d’aquí un o dos anys més ja es tindria sòl industrial i tal com 
s’ha fet no es tindrà.   
 
S’aprova el dictamen amb el següent resultat: 
 
A favor               7   (ELL) 
Abstencions       6   (CiU) 
 
“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 d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar  inicialment  l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/01 del pressupost 
municipal de l’exercici 2001, que  inclou les següents variacions:         
 
AJUNTAMENT 
 
Suplements de crèdit 
01.121.62200 Millores edificis municipals 1.500.000 
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01.121.62600 Noves aplicacions informàtiques 164.644 
01.222.21300 Maquinària i instal.lacions policia 300.000 
01.222.22104 Vestuari policia 200.000 
01.323.48900 Subvencions entitats socials 600.000 
01.422.62203 Millores edifici CEIP Lacustària 1.000.000 
01.432.62302 Estris brigada 100.000 
01.45109.62305 Equipament teatre 550.000 
01.461.22607 Festa 3ª. Edat 200.000 
01.511.21000 Reparació infrastructures 6.500.000 
01.511.60101 Enjardinament zones verdes 1.468.265 
01.511.61104 Manteniment camins veïnals 500.000 
01.511.62506 Senyalització i mobiliari urbà 340.000 
01.511.62507 Senyalització veïnats 1.396.340 
01.611.22708 Honoraris recaptador 5.500.000 
01.721.48900 Foment indústria 1.800.000 
Crèdits extraordinaris 
01.422.21500 Material U.E.C. 400.000 
01.45108.62500 Mobiliari P.I.J. 150.000 
01.511.68000 Q.U. parcel·les mpals. sector Ganix  3.571.159 
  TOTAL:  26.240.408 
Procedència dels fons: 
Minorament de partides 
01.323.22706 Monitors tallers serveis socials 600.000 
Majors ingressos 
01.39901 Indeterminats i imprevistos 2.000.000 
01.52000 Interessos 1.500.000 
Crèdit extraordinari 
01.39903 Aportació veïns bústies veïnats 1.396.340 
  
 Romanent líquid de tresoreria 20.744.068 
 TOTAL: 26.240.408 
         
PATRONAT HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA 
 
Suplement de crèdit 
01.412.62300 Maquinària i utillatge 865.000 
Procedència dels fons 
01.87000 Romanent líquid de tresoreria 865.000 
 
PATRONAT D’ESPORTS 
 
Suplements de crèdits 
01.452.13000 Personal laboral fix 349.042 
01.452.14000 Altre personal laboral 653.846 
01.452.16000 Seguretat Social 300.866 
01.452.21380 Manteniment inst. La Canyera 300.000 
01.452.22100 Subministraments 300.000 
01.452.22195 Consumibles piscina 1.000.000 
01.452.22602 Aniversari pavelló 262.443 
01.452.22611 Arbitratges activitats estiu 179.350 
01.452.31000 Comissions i interessos bancaris 10.000 
Crèdits extraordinaris  
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01.452.22700 Honoraris professionals 225.000 
01.452.62205 Adeqüació zona picnic La Canyera 700.000 
  total modificació despeses:   4.280.547 
 
Procedència dels fons 
Majors ingressos 
01.31017 Inscripcions activitats estiu 351.000 
01.31090 Inscripcions curset natació 100.995 
01.31092 Abonaments piscina 516.550 
01.39902 Bar piscina 1.603.290 
01.39905 Aniversari pavelló 227.230 
Crèdits extraordinaris 
01.31022 Matrogimnàstica 150.000 
01.31023 Cursets tennis 225.000 
01.39906 Bar tardor La Canyera 1.106.482 
  total modificació ingressos:   4.280.547 
 
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.” 
 
7è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS:  
 
7.1 Cessió d’ús d’uns habitatges de propietat municipal situats al c/ Barceloneta nº 4 a la 
Fundació Ramon Noguera.  
 
Es llegeix el dictamen i la Sra. Pla pren la paraula i explica que una de les prioritats de l’equip 
de govern, com ja es va dir en el programa electoral, era tenir una cura especial dels serveis 
socials. Explica que la Fundació Ramon Noguera és molt coneguda i que té entre els seus 
objectius facilitar que les persones amb disminució puguin romandre en els seus lloc d’origen 
quan no puguin tenir el suport de la seva família, la qual cosa els garanteix una millor 
integració i qualitat de vida. En aquest cas l’Ajuntament cediria l’ús dels habitatges i el 
manteniment aniria a càrrec de la Fundació,  que ja compta amb subvencions a més de la quota 
dels usuaris. 
 
El Sr. Comas manifesta que comparteixen el parer de l’equip de govern pel que fa al fons, no 
obstant això consideren que el termini de deu anys és molt llarg, ja que podria ésser que 
l’Ajuntament tingués necessitat dels habitatges i no en podria disposar fins deu anys després. 
També demana que es modifiqui el punt 8è del conveni i que s’hagi de denunciar amb més 
antelació, amb l’objecte que ambdues parts coneguin amb antelació si es renova o no i puguin 
planificar millor.    
 
S’accepta la modificació i el dictamen és aprovat per unanimitat dels presents: 
 
“Vist l’expedient instruït per la cessió d’ús a precari a la Fundació Ramon Noguera de Girona 
de dos habitatges de propietat municipal, situats a la planta primera del carrer Barceloneta, 4 i 
trobat conforme, ja que hi figura la documentació preceptiva i queda justificat que la finalitat 
de la cessió d’ús gratuïta és en benefici dels habitants del terme municipal. 
Atès que la finalitat és crear 10 places de llar residència per a persones amb discapacitats 
psíquiques, preferentment del municipi de Llagostera, 
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Atès que aquest projecte representarà una experiència de descentralització en relació a les llars 
residències, que habitualment es gestionen des de capitals de comarca, 
Donat que la presència de professionals vinculats a la llar residència podria facilitar el suport a 
d’altres persones externes a la llar i amb capacitat d’autonomia, però amb una necessitat de 
seguiment de la seva disminució psíquica, 
Vist l’informe de Secretaria que consta a l’expedient, la Comissió Informativa de Seguretat 
Ciutadana, Serveis Socials, Solidaritat i Cooperació, Obres i Serveis, Promoció Local, Sanitat i 
Consum  proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
Primer.- Cedir en precari l’ús dels dos habitatges de propietat municipal, situats a la planta 
primera del carrer Barceloneta, 4, qualificats com a bé patrimonial, amb la destinació 
exclusiva d’ubicar-hi  una llar residència per a persones amb disminució psíquica del poble de 
Llagostera i els del seu entorn. 
Segon.- La cessió d’ús es fa pel termini de deu anys, a comptar des del dia següent al de la 
signatura del document administratiu de formalització de la cessió. La Fundació Ramon 
Noguera haurà de posar en funcionament el servei en el termini màxim d’un any des del dia 
següent al de la formalització del document de cessió d’ús. 
La cessió d’ús s’extingirà automàticament en el cas que el bé no es destini a la finalitat 
prevista durent tot el temps de la cessió o que el servei no entri en funcionament dins el 
termini fixat. 
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, durant el qual s’hi podran formular reclamacions o al·legacions, 
que seran resoltes per la Corporació. En cas de no produir-se reclamacions, l’acord es 
considerarà definitiu. 
Quart.- Aprovar l’esborrany de conveni a signar entre l’Ajuntament i la Fundació Ramon 
Noguera. 
Cinquè.- Facultar l’Alcalde, Sr. Lluís Postigo Garcia, per a quantes actuacions siguin 
necessàries per a l’execució d’aquest acord i especialment per a la formalització del document 
de cessió d’ús que preveu l’article 75.4 del Reglament de Patrimoni dels ens locals.” 
 
8è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA, FESTES I JOVENTUT: 
 
8.1 Aprovació del calendari de Festes Locals per a l’any 2002.  
 
Es llegeix el dictamen següent i és aprovat per unanimitat dels presents:  
 
“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 2002 els dies 20 i 
21  de maig. 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Delegació Territorial a Girona del Departament de 
Treball.”.- 
 
9è.- MOCIONS.-  
 
No se’n presenten.  
 
10è.- PROPOSTES URGENTS.-   
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No se’n presenten. 
 
11è.- PRECS I PREGUNTES.-   
 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que han examinat l‘estudi de l’enllumenat i han vist que hi 
ha algun tema que  pot afectar les persones, però concretament al Passeig  Romeu els llums no 
tenen efectivitat per causa dels arbres i demana que es preguin mesures. 
La Sra. Pla respon que és previst podar els arbres de manera que no treguin llum al carrer. 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i informa que el dia 3 d’octubre hi ha convocada una reunió de 
la Mancomunitat de Ridaura i del Consorci de l’abocador  i que és previst que es tracti el tema 
de l’elecció del nou president i  que el seu grup entén que,  prescindint de quin grup governi, 
pel fet que l’abocador està dins del terme municipal de Llagostera i per tant per una qüestió de 
responsabilitat,  la presidència hauria de correspondre a l’Alcalde de Llagostera, ja que s’ha de 
procurar que la gestió sigui el màxim de transparent i que s’hi facin les inversions necessàries i 
demana quina és l’opinió del grup de CiU en relació al tema. 
El Sr. Comas respon que s’alegra que el Sr. Alcalde digui que es vol presentar, ja que a 
l’anterior vegada deia que ho feia per una qüestió de responsabilitat i que no pensa que això 
sigui bo sinó que s’ha de fer amb ganes. Diu  que quan es va elegir l’Alcaldessa de Santa 
Cristina es va fer en funció del programa que va presentar i s’ha de tenir en compte que també 
hi ha alcaldes d’altres pobles que volen la presidència.  Diu que si el Sr. Postigo després de 
dos anys d’ésser vicepresident de la Mancomunitat dubta de la transparència caldria que s’ho 
plantegés i pel que fa si donaran suport o no a la seva candidatura com a President diu que 
depèn del programa que presenti. 
El Sr. Postigo respon al Sr. Comas que deu estar confós d’ens, ja que quan es va constituir la 
Mancomunitat després de les darreres eleccions i es va escollir la Sra. Blasco, ni ell ni la Sra. 
Blasco varen presentar cap programa  i per tant la raó per la qual el Sr. Comas va votar la Sra. 
Blasco deu ésser una altra. Afegeix que hi ha diversos temes pendents a l’abocador, entre ells 
inversions per una planta de lixiviats, l’establiment d’una planta de compostatge  i el nou 
accés; aquest últim molt reivindicat pels veïns del sector. Acaba dient que al seu entendre 
s’hauria de deixar de banda la política en aquest tema i que s’hauria de vetllar per la bona 
gestió de l’abocador i que una manera de garantir-ho és que el President de la Mancomunitat 
sigui l’Alcalde de Llagostera, amb independència de quin grup governi a l’Ajuntament. 
El Sr. Comas diu que les inversions a què fa referència el Sr. Alcalde són les que es varen 
iniciar quan la presidència la tenia l’Alcaldessa de Santa Cristina i que seu entendre els 
regidors també haurien de poder participar en el Consorci i que al proper Ple donarà compte 
del sentit del seu vot en el tema de la presidència de la Mancomunitat. Acaba dient que,  pel 
que fa al que ha dit el Sr. Alcalde que l’Alcalde de Llagostera fos sempre el President de la 
Mancomunitat governi el grup que governi,  ho comparteixen. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les onze menys 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.  
 

 
L’ALCALDE              LA SECRETÀRIA 



 

 
ACTA Nº 10/2001 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 24 D’OCTUBRE DEL 2001.-  
 
 
 
A la vila de Llagostera  a les nou  del vespre del dia vint-i-quatre d’octubre de l’any dos mil u 
es reuneix el Ple de la Corporació al Teatre Municipal 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, Josep Ayach 
Costa, Ramon Soler Salvadó, Salvador Devant Ribera i Encarna González Ferrando.  Actua de 
Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.    
 
El Sr. Alcalde declara oberta la sessió i seguidament explica que la raó per la qual el Ple s’ha 
convocat al Teatre és perquè es preveia l’assistència de molt de públic. 
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DIA 26-9-2001. 
 
El Sr. Comas demana que s’introdueixi una modificació a l’acta  en el punt 2n., en la 
intervenció del Sr. Alcalde on diu “per proposar-li un traçat alternatiu semblant”, diu que ha de 
dir “una traçat alternatiu igual”. El Sr. Alcalde respon que no troba correcte que el Sr. Comas 
demani que es modifiqui una intervenció que no és seva. La modificació no és acceptada. 
 
Seguidament el Sr. Comas demana que en el debat del punt 6è., s’hi afegeixi una  intervenció 
seva que no es  reflecteix  i que ha de dir  “El Sr. Comas diu que fa quatre anys ja es va fer i és 
el que s’està edificant ara i que si s’hagués començat a treballar fa dos anys, d’aquí un  o dos 
anys més ja es tindria sòl industrial i tal com s’ha fet no es tindrà”. 
 
El Sr. Alcalde demana que en la seva última intervenció del punt 6è, s’hi afegeixi “després de 
quatre anys“, quan governava  CiU.” 
 
L’acta és aprovada amb les anteriors esmenes. 
 
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 i d’altres qüestions de Presidència.  
  
L’Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcalde números 966 a 1070 i diu que estan a 
disposició de qui les vulgui examinar. 
De les anteriors resolucions ressalta les següents: 
Núm. 967: Fer efectiu el segon termini de la Beca Esteve Fa a Josep Cantó i Antoni Mascort. 
Núm.  979:  Interposició de recurs contra acord del Govern de la Generalitat en relació a la 
línia de les Gavarres. 
Núms. 983, 984 i 1053:  Nomenament de les següents  persones  per a  tasques de Policia 
Local:  Sergio Delgado Regadera, Joan García Cortés i Manel Cano Genobé.  
Núm. 985: Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu interposat per la Generalitat de 
Catalunya en relació a la línia de les Gavarres.       
Núm. 105:  Delegació de l’Alcaldia en la Sra. Montserrat Pla per absència de l’Alcalde.  
 
2.2 Acords de Comissió de Govern.  



 

 
Sessió del dia 2-10-2001:   
Contractació de la Sra. Marta Solà com a educadora de la Llar d’infants per substituir una 
baixa per malaltia.   
Concórrer a la convocatòria de subvencions del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica. 
 
Sessió del dia  9-10-2001:  
Convocatòria subhasta per les obres de connexió del sanejament a la zona industrial.  
Contractació obres arranjament caseta parc de l’Estació.  
Encàrrec al Serveis Tècnics municipals de la redacció del projecte de vestidors a la zona 
esportiva. En relació a aquest tema el Sr. Alcalde recorda que es va sol·licitar una subvenció i 
que ha estat denegada. 
 
Sessió del dia  16-10-2001:  
Aprovació definitiva del projecte de condicionament caserna per a la Policia Local. 
Adjudicació treballs per a l’aixecament topogràfic de les unitats d’actuació 5 i 6. 
No admetre a tràmit el recurs de FECSA Enher contra l’ordre d’enderroc de la línia de les 
Gavarres. 
Adjudicació de la direcció d’obres del projecte d’ampliació del CAP. 
 
2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera hi té 
representació.  
 
El Sr. Alcalde informa sobre la reunió de la Mancomunitat de la Conca del Ridaura i de 
l’elecció de President de la Mancomunitat i del Consorci de l’Abocador. Diu que s’ha arribat a 
un consens i que la presidència de la Mancomunitat l’ha assumida el regidor d’ERC de Sant 
Feliu de Guíxols, ja que d’aquesta forma  aquesta persona podrà tirar endavant el tema de la 
Mancomunitat,  que pot abracar molts més temes que l’abocador. Afegeix que la presidència 
del Consorci l’assumeix ell mateix. 
 
El Sr. Alcalde explica que en relació al Consorci del Carril Bici va venir el Ministro de Medio 
Ambiente Sr. Matas a inaugurar el carril bici. 
 
2.4 Contractacions de personal.  
 
El Sr. Alcalde diu que ja els ha referenciat a l’apartat de resolucions de l’Alcaldia.  
 
3r.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA  D’URBANISME: 
 
3.1 Convocar concurs per a l’adjudicació de les obres complementàries d’urbanització de 
la Unitat d’Actuació Mont-Rei.  
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Alcalde informa que fa dues setmanes que es va fer una 
reunió amb els propietaris de Mont-Rei  i que se’ls va donar totes les explicacions i la  
informació que varen demanar i que no va  haver-hi cap conflicte. 
El Sr. Comas diu que sempre s’han manifestat a favor de tirar endavant aquesta obra, ja que la 
consideren necessària i per tant el seu vot serà favorable. 
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  
 
“Atès que mitjançant  Decret de l’Alcaldia de data 03.09.01 s’ha iniciat l’expedient per 
contractar l’obra del “Projecte complementari d’urbanització de la Unitat d’Actuació Mont-



 

Rei”, promogut per l’Ajuntament i redactat per l’arquitecte Jordi Cirera Farreras, el qual és 
executiu en virtut de la publicació al BOP nº 162 de 22.08.01. 
Atès que n’han emès informes els serveis tècnics  i la  Secretària-Interventora d’aquesta 
Corporació. 
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva 
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les 
obres.  
I de conformitat amb el que estableix el RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i altre legislació concordant,  
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord:    
Primer.- Convocar subhasta  per a  l’adjudicació de les obres del “Projecte complementari 
d’urbanització de la Unitat d’Actuació Mont-Rei”,  amb un pressupost de contractació de  
94.058.200--PTA (565.301’17 euros) IVA inclòs.  
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació 
de l’obra esmentada.  
Tercer.- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, el plec de clàusules 
administratives particulars, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona  i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè es puguin presentar 
reclamacions.  
Quart.- Facultar l’Alcalde, o membre de la corporació en qui delegui, perquè dugui a terme 
totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l’execució d’aquests acords.”  
 
3.2 Ratificar diversos Decrets d’Alcaldia en relació al tema de la línia de les Gavarres.  
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta de ratificar uns acords de l’Alcaldia pel qual es 
presentaven recursos i es compareixia com a demandant en el tema de la línia de les Gavarres, 
diu que es va fer per acord de l’Alcaldia atesa la urgència.  
El Sr. Comas diu que el seu vot serà favorable, tot i que una vegada més han de lamentar que 
no se’ls doni informació al seu moment. 
 
S’aprova per unanimitat:  
 
“RATIFICAR en els seus propis termes els Decrets d’Alcaldia núm. 979/01 i 985/01 que 
transcrits literalment diuen: 
 
“979/01 
26 – 6.1.4. 
Exp. núm. 400/97 
DECRET.- Vist l’acord del Govern de la Generalitat, de 25 de setembre de 2001, pel qual es 
decideix l’execució del projecte de la línia elèctrica a 110 KV, de la ER Juià a la ER Castell 
d’Aro, al terme municipal de Llagostera, i s’ordena a l’Ajuntament que iniciï i efectuï la 
tramitació de la corresponent modificació del Pla general del municipi o incorpori en la 
Revisió del planejament en tràmit el traçat de l’esmentada línia i atorgui als terrenys la 
qualificació adequada a aquesta destinació. 
I atès que l’esmentat acord és contrari als interessos públics municipals. 
Vist l’informe de la secretària municipal, favorable a la impugnació de l’acord per la via 
contenciosa administrativa, donant així compliment a allò que preveu l’article 170 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals. 
Fent ús de les competències que m’atorga l’article 21.1.K de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases de règim local, i per raons d’urgència. 
R E S O L C : 



 

 
Primer.- Interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord del Govern de la 
Generalitat, de 25 de setembre de 2001, i en el seu cas, a la vista de la sentència d’instància, 
interposar els recursos que siguin pertinents fins a la sentència definitiva. 
Segon.- Designar el lletrat assessor municipal, senyor Gerard Nadal i Vidal, i el procurador 
dels Tribunals, senyor Ivo Ranera i Cahís, perquè, respectivament, exerceixin la defensa i 
representació de l’Ajuntament en aquest procés. 
Tercer.- Donar compte d’aquest Decret al ple municipal, en la primera sessió que tingui, als 
efectes de la seva ratificació. 
Així ho resolc i signo, a Llagostera el 28 de setembre de 2001. L’Alcalde, Lluís Postigo i 
García. Davant meu, La Secretària Dolors Torrents i Barnadas.” 
  
“985/01 
26 – 6.1.4 
Exp. núm. 400/97 
DECRET.- Vist l’escrit de data 28.09.01 (RE núm. 2852 de 01.10.01) de la Sala Contencioso-
Administrativa, Secció 3ª., comunicant la interposició del recurs contenciós administratiu 
núm. 782/2001, interposat pel Lletrat de la Generalitat de Catalunya contra aquest Ajuntament, 
pel Decret dictat per aquesta Alcaldia en data 26.09.01, ordenant a la companyia FECSA-
ENHER, com a mesura preventiva, la suspensió immediata de les obres d’execució del 
projecte de la línia elèctrica a 110 kv. de la E.R. Juià a E.R. Castell d’Aro, al terme municipal 
de Llagostera, per existir contradicció entre els acords adoptats pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya en data 25.09.01 i els de l’Ajuntament (acord plenari de data 05.09.01) i acord de la 
Comissió de Govern de data 25.09.01. 
Vist que en aquest escrit es demana la suspensió cautelar de la executivitat del Decret abans 
esmentat, 
Fent ús de les competències que m’atorga l’article 21.1.K de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases de règim local, i per raons d’urgència, 
R E S O L C : 
Primer.- COMPARÈIXER, en qualitat de part demandada,  en el recurs  contenciós 
administratiu núm. 782/01, interposat per la Generalitat de Catalunya contra el Decret 
d’Alcaldia d’aquest Ajuntament de data 26.09.01. 
Segon.- Designar el lletrat assessor municipal, senyor Gerard Nadal i Vidal, i el procurador 
dels Tribunals, senyor Iu Ranera i Cahís, perquè, respectivament, exerceixin la defensa i 
representació de l’Ajuntament en aquest procés. 
Tercer.- Donar compte d’aquest Decret al ple municipal, en la primera sessió que tingui, als 
efectes de la seva ratificació. 
Així ho resolc i signo, a Llagostera el dia 1 d’octubre de 2001. L’Alcalde, Lluís Postigo i 
García. Davant meu, La Secretària Dolors Torrents i Barnadas.” 
 
4t.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA:  
 
4.1 Aprovar modificació Ordenances Fiscals per a l’any 2002.  
 
El Sr. Moll pren la paraula i diu que la proposta contempla la modificació de diverses 
ordenances fiscals que regiran per a l’exercici del 2002. 
Seguidament fa una explicació de quines són les ordenances que es modifiquen i diu que en la 
major part s’incrementen un 4%. Explica que també s’estableix una nova ordenança,  la de la 
taxa de manteniment del sanejament, la qual justifica pel fet que és previst que s’ampliï aquest 
servei mitjançat un manteniment i neteja de la xarxa de manera periòdica i no com s’ha vingut 
fent fins ara,  que només s’actuava allà on hi havia problemes. Diu que s’espera que amb 

Comentario [N1]:  



 

aquest nou servei de neteja i manteniment s’evitin problemes que hi ha havia en algunes zones 
quan plovia. 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una aprovació provisional i que durant el termini de 30 
dies es podran fer reclamacions que   hauran d’ésser resoltes pel Ple. 
El Sr. Soler pren la paraula i demana a la Sra. Pla que exposi quines són les modificacions que 
ha sofert la taxa per estades a la Residència Josep Baulida. 
El Sr. Alcalde demana al Sr. Soler que,  per tal d’ordenar el debat,  que faci la seva explicació 
i que,  en tot cas,  si vol fer preguntes concretes les faci i se li respondran una vegada acabada 
la seva exposició. 
El Sr. Soler manifesta el seu desacord pel sistema de debat que proposa l’Alcalde. 
Seguidament diu que,   tal com ha dit el Sr. Moll,  s’ha fet un increment generalitzat de quasi 
totes les ordenances d’un 4%  i que els seu grup ho considera excessiu en base a dades molt 
concretes; per una banda l’increment de l’IPC,  que en aquests moments està al voltant del 3,8 
per cent i per tant inferior a l’augment proposat,  i per l’altra  l’increment que en general han 
experimentat els sous que és inferior al 4%. Segueix dient que ja l’any passat es varen 
incrementar les ordenances un 4%  i que això provoca una pèrdua del poder adquisitiu dels 
contribuents i és per això que el seu grup proposa un increment del 2’5% i així es recuperaria 
una part del poder adquisitiu perdut els dos últims anys. Per altra banda diu que troben que les 
quotes que han de satisfer els residents de la Residència Josep Baulida són molt elevades i,  tot 
i que es puguin obtenir subvencions,  en determinats casos pensen que és molt costós per a les 
persones que han de fer-se càrrec de la despesa. També diu que al seu entendre seria necessari 
fer una política més decidida pel que fa al foment de l’activitat empresarial  i que la 
bonificació que tenen les empreses durant els primers anys del seu establiment hauria de 
passar  del 50 al 70 per cent. Pel que fa a l’ordenança pel servei de sanejament,  diu que troben 
bé que s’aprovi sempre i quan els diners es destinin a aquesta finalitat i en conseqüència a un 
millor servei. Finalment diu que hi ha un error a l’ordenança de l’impost de vehicles de tracció 
mecànica, ja que a l’apartat c) camions de més de 9.999 kg. de càrrega útil hi figura la 
quantitat de 24.675—PTA  com a base quan en realitat ha d’ésser 24.866—PTA.   També diu 
que no és correcte que alguns preus es presentin a sis decimals d’euro. La Secretària respon 
que caldrà comprovar l’error  que fa referència a l’ordenança de l’impost de vehicles. Pel que 
fa als sis decimals d’euros,  explica que es fa d’aquesta forma quan es tracta de preus medials.   
El Sr. Moll pren la paraula i respon al Sr. Soler que és previst que l’IPC no vagi massa lluny 
del 4% que es proposa i que no cal oblidar que l’acord que s’adopta avui va molt lligat amb el 
del pressupost  i que aquest ha de quadrar. Afegeix que cal no  oblidar que l’Ajuntament 
moltes vegades s’ha de fer  càrrec de despeses que no li correspondrien,  com és ara els 
interessos que es poden generar pel fet d’avançar els diners de les obres d’ampliació del CAP, 
entre altres,  i que per tant s’han de buscar els recursos necessaris. Acaba dient que dins del 
període d’al·legacions tothom pot presentar-ne i seran estudiades i si es creu oportú es faran 
les corresponents rectificacions.   
 El Sr. Soler pren de nou la paraula i diu que en el tema de recollida d’escombraries es veu que 
s’ha unificat i no es diferencia la recollida del tractament, cosa que no troben adient. També 
diu que,  en el cas que s’acrediti per part d’industrials i comerciants  que es fan la seva pròpia 
recollida,  només se’ls hauria de cobrar el tractament, per tal que no es cobri un servei que no 
es presta.  
El Sr. Alcalde respon que es tracta d’un error, ja que no ha canviat res i per tant ha de seguir la 
mateixa estructura que fins ara. Per tant, s’acorda  modificar el dictamen de la Comissió 
Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i Comunicació, 
Ensenyament i Esports pel que fa a la modificació proposada de l’ordenança fiscal nº 9 
reguladora de la taxa per la recollida d'escombraries desglossant la quota anual en dos 
conceptes ( tractament i recollida i transport).  



 

Afegeix que fa unes dues setmanes que es varen fer unes jornades sobre el tractament de 
residus i ni la mateixa Junta de Residus té clar com ha d’anar aquest tema i que diversos 
ajuntaments varen reivindicar que es fes una ordenança tipus. 
 
El Sr. Noguera diu que ja s’ha informat els industrials de quin tipus de residus són els que 
poden deixar per a la recollida diària,  que són assimilables als domèstics,  i que la resta,  tal 
com senyala la Llei de Residus,  se’ls han de gestionar a través de gestors autoritzats i ja se’ls 
va facilitar una relació  dels que hi ha autoritzats.  
 
El Sr. Alcalde acaba dient que,  atès que es tracta d’una aprovació provisional,  durant el 
període d’al·legacions es poden presentar les al·legacions que es creguin convenients  i el Ple 
les resoldrà. 
 
S’aprova el dictamen amb la modificació  proposada  amb el  següent resultat:  
A favor                 7 (ELL) 
En contra              6 (CiU) 
 
“Per tal que la modificació de les Ordenances Fiscals entri en vigor a partit de l’1 de gener del 
2002, és necessari que el Ple adopti l’acord de modificació i que es publiquin les 
modificacions abans del dia 31 de desembre d’enguany. 
És per això que la Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació 
Ciutadana i Comunicació, Ensenyament i Esports proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció del 
següent acord:  
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2002 la modificació de les Ordenances 
Fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
Article 6è. -  
 
2.  L’import de la quota serà el resultat d’aplicar un coeficient de l’1,514 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 (PTA) Quota 

resultant 
(€)  

a) TURISMES   
De menys de 8 cavalls fiscals  2.100 19,11 
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals  5.670 51,59 
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 11.970 108,92 
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 14.910 135,67 
De 20 CV o més 18.635 169,57 
b) AUTOBUSOS   
De menys de 21 places 13.860 126,12 
De 21 a 50 places 19.740 179,62 
De més de 50 places 24.675 224,53 
c) CAMIONS   
De menys de 1000 Kg. càrrega útil  7.035 64,01 
De 1000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 13.860 126,12 
De 2.999 a 9.999 Kg. de càrrega útil 19.740 179,62 
De més de 9.999 Kg. de càrrega útil 24.675 224,53 



 

d) TRACTORS   
De menys de 16 cavalls fiscals 2.940 26,75 
De 16 a 25 cavalls fiscals 4.620 42,04 
De més de 25 cavalls fiscals 13.860 126,12 
e)REMOLCS I SEMIREMOLCS   
De menys de 1000 Kg. i més de 750 càrrega útil 2.940 26,75 
De 1000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 4.620 42,04 
De més de 2.999 Kg. de càrrega útil 13.860 126,12 
f)ALTRES VEHICLES   
Ciclomotors 735 6,69 
Motocicletes fins 125 c.c. 735 6,69 
Motocicletes de més de 125 fins 250 c.c. 1.260 11,47 
Motocicletes de més de 250 fins 500 c.c. 2.520 22,93 
Motocicletes de més de 500 fins 1000 c.c. 5.040 45,86 
Motocicletes de més de 1000 c.c. 10.080 91,72 
 
Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de la taxa de documents administratius 
 
Article 7è.-Tarifa.-  euros (€) 
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 3,38 
   
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  19,06 
     Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics sol.licitada  
     a instància de part 48,60 
     Per expedició de llicència per a la primera utilització o canvi d'ús dels 
     edificis, per habitatge o local 19,06 
7.3. Fotocòpies 
      Per cada fotocòpia DIN A-4  0,07 
      Per cada fotocòpia DIN A-3  0,13 
7.4. Per expedició de plaques: 
      Per llicència d'obres  3,44 
      Per un gual permanent  14,50 
      Per una placa numeració edifici 6,88 
 
Ordenança Fiscal núm. 6  reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi i altres 
vehicles de lloguer.- 
 
Article 5è.- Quota tributària 
 
- Concessió i expedició de llicències.......................................................182,58 € 
- Substitució de vehicles.......................................................................... 29,88 € 
 
 
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: 



 

 Euros (€) 
Si l'Ajuntament compra nínxols de l'antic 73,19 
Si l'Ajuntament compra nínxols de l'ampliació 94,63 
Si l'Ajuntament compra nínxols nous 189,20 
Concessió per 50 anys de nínxols de l'antic 207,14 
Concessió per 50 anys de nínxols de l'ampliació  207,14 
Quota anual de conservació, per cada nínxol 11,75 
Quota anual de conservació, per cada panteó 44,75 
Expedició de títol 10,38 
Traspàs de títol per herència   11,75 
Canvi de nom de panteó  18,31 
Per cada enterrament  27,63 
Entrada a panteó  48,35 
Custòdia de cadàvers  20,72 
Trasllat de restes d'un nínxol a un altre  31,10 
Trasllat de restes a altres pobles  20,72 
Col.locació de làpida  6,91 
 
Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 
 
Article 6è.- Base imposable i quota tributària. 
 
3. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 

quota anual - €        
 Tractament

 
Transport i 

recollida 
Per habitatge, en zones urbanes 11,25 44,94 
Per habitatge, en zona rústica 11,25 0 
Supermercats 152,17 608,78 
Elaboració industrial menjars preparats 177,76 711,00 
Comerços de comestibles diversos 50,32 201,27 
Idem anterior, amb habitatge 61,88 247,52 
Altres comerços, magatzems i locals de negoci 16,88 67,44 
Idem anterior, amb habitatge 28,16 112,54 
Locals sense ús específic 44,94 56,19 
Bancs i Caixes 50,72 202,95 
Tallers i fàbriques d’1 a 5 empleats 38,00 151,98 
Idem anterior, amb habitatge 49,16 196,64 
Tallers i fàbriques de 6 a 25 empleats 76,07 304,24 
Idem anterior, amb habitatge 87,29 349,09 
Tallers i fàbriques de més de 25 empleats 126,76 507,04 
Idem anterior, amb habitatge 137,89 551,52 
Bars, pubs i similars 50,69 202,95 
Idem anterior, amb habitatge 61,88 247,55 
Cinemes, balls i semblants  45,94 183,70 
Restaurants i fondes 88,88 355,53 
Establiments d’allotjament 88,88 355,53 
- a partir de 10 habitacions, per cada habitació de més 18,72 23,44 

 
4. 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 EQUIVALÈNCIES IMPORT (€) 
240 3 bosses de 80 281,27 
320 4 bosses de 80 375,03 
400 5 bosses de 80 468,79 
480 6 bosses de 80 562,55 
560 7 bosses de 80 718,81 
800 1 contenidor 0,80 m3. 937,58 

1.100 1 contenidor 1,10 m3. 1.289,17 
 
Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.- 
 
Article 5è.- Tarifes.-                                    Per retirada i transport       Per dipòsit i custòdia   
                                                                     de cada vehicle                   del vehicle 
                                                                                       Tarifa diària  (€)                           
-Motocicletes, ciclomotors, tricicles i altres 
 vehicles  de característiques anàlogues  ……               38,70   . .  . . . . . . . . .     4,16 
 
-Turismes, camionetes, furgonetes i altres  
vehicles   similars fins a 1.000 Kg. P.M.A……            60   . . . . . . . . . . . .         4,63 
 
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 90,70 € 
 
 
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa pel registre i recollida d’animals de 
companyia 
 
Drets de registre per cada animal i any    6,25  € 
Recollida d’animals, d’acord amb l’article 2n.   45,63 €  
Placa     3,13 € 
 
 
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 …………………………… 0,159039 €/m2/dia 
 
b)  Per ocupació de terrenys d’ús públic amb puntals, cavallets, 



 

estintols i bastides ……………………………………………………0,159039 €/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 ………………… 0,486820  €/dia 

- Dissabtes i festius ……………         0,781316  €/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                0,588992 € m.l./dia 
-Llocs eventuals    0,937579 € m.l./dia 
 
 
 
LLOCS A LA VIA PÚBLICA FESTA MAJOR 
 
- Llocs fins a 3 m.l. de fondària................................................ 18,03 m.l. 
- Llocs de més de 3 fins a 5 m.l. fondària................................. 27,65 € m.l. 
- Llocs de més de 5 fins a 8 m.l. fondària.................................. 33,06 € m.l. 
- per cada metre que excedeixi de 8 m.l.. fondària............................. 3,01 € m.l. 
 
- Parada mínim espai................................................................................ 36,06 € 
 
Es considerarà ocupació tota instal·lació sigui fixa o no que impedeixi que pugui haver-hi o 
instal·lar-hi qualsevol altre element. 
 
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: …................ 10,494633 €/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.  Pel servei de Residència geriàtrica 

- taxa pels interns amb nivell de dependència baixa..............913,50 €/mes 
- taxa pels interns amb nivell de dependència mitja...........1.045,75 €/mes  
- taxa pels interns amb nivell de dependència alta..............1.205,00 €/mes 

2.   Pel servei de Centre de Dia la taxa serà la següent:  
*  de dilluns a 
divendres, laborables................................. 19,20 €/dia 
*  laborables 
esporàdics....................................................  22,75 €/dia 
*  dissabtes, 
diumenges i festius esporàdics......................  32,55 €/dia 

*  als usuaris de Centre de Dia que utilitzin el servei durant tot el mes se’ls cobrarà                  
19,20 €/dia per tots el dies, inclosos dissabtes, diumenges i festius. 

Segon.- Aprovar el nou text de l’ordenança núm. 28 reguladora de la taxa per aprofitament de 
les instal·lacions esportives municipals que consta a l’expedient. 
Tercer.- Establir una taxa pel servei de clavegueram i aprovar provisionalment el text de 
l’ordenança reguladora que consta a l’expedient. 
Quart.-  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.  
Cinquè.- 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.” 
 
4.2 Aprovar revisió de preus sol·licitada per GESESA per a la gestió del servei 
domiciliari d’aigua potable.  
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Moll explica que es tracta d’aprovar aquesta nova 
retribució que ha demanat l’empresa que gestiona el servei d’aigua, la qual representa un 
increment del 4,2%  en relació al preu de l’any passat i que,  segons l’informe que consta a 
l’expedient,  és correcte. 
El Sr. Comas manifesta que estan d’acord amb la proposta. 
 
S’aprova el següent dictamen  per unanimitat dels presents:  
 
“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, la Comissió Informativa 
d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Ensenyament i Esports proposa  al Ple l’adopció del següent 
acord:  
Primer.- Acceptar 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 64,94 pta/m3., amb efectes 
des del dia 1 d’abril del 2001.” 



 

 
5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT I ESPORTS:  
 
5.1 Adopció de diversos acords en relació a la proposta sobre la insuficiència de recursos 
en les subvencions concedides per la secretaria General de l’Esport per a la construcció 
de vestidors a la zona esportiva municipal.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Barceló pren la paraula i diu que es va presentar una petició de 
subvenció a la Generalitat de Catalunya per fer els vestidors del camp de futbol, ja que són 
necessaris, però que es va denegar i que s’ha quedat en una llista d’espera. No obstant això diu 
que sembla que ara es tornarà obrir una altra convocatòria. 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que hi votaran a favor, tot i que troben curiós que quan el seu 
grup va presentar una moció per fer uns vestidors es va rebutjar i es va dir que no eren 
necessaris i ara sembla que ho són. 
El Sr. Barceló   respon que quan varen   entrar la proposta al Patronat es va considerar que 
eren més necessaris els vestidors del camp de futbol on  fa més de 50 anys que no s’hi  ha fet 
res.  
El Sr. Alcalde  diu que el que es pretén amb aquest acord  és manifestar la queixa de 
l’Ajuntament per la manca de recursos que destina la Generalitat i demanar que se’n destinin 
més. Quant al que ha dit el Sr. Soler que es va rebutjat una moció de CiU demanant els 
vestidors,  ha de dir que són necessaris però no prioritaris. 
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  
 
“El passat dia 13 de setembre va aparèixer a la pàgina web del Departament de Cultura una 
Resolució, signada amb data 12 de setembre pel Secretari General de l’Esport, en relació a 
l’expedient de convocatòria de subvencions per a equipaments esportius en el període 2001-
2003. 
En la mencionada Resolució apareixia la relació provisional de peticions de projectes a 
subvencionar (annex 1.a) on es detallaven les entitats peticionàries, l’obra a subvencionar i les 
quantitats assignades provisionalment. Aquestes quantitats corresponen a l’atorgament a 170 
municipis dels 700 que optaven a la concessió de subvencions. 
En la “fase inicial” en què ens trobem, la Secretaria General de l’Esport ha d’elaborar, segons 
la base 9 de la Resolució de 15 de novembre de 2000, “els programes territorial i sectorial, que 
contenen una relació valorada i ordenada de manera motivada de les diferents sol·licituds” 
tenint en compte els diferents criteris que es detallaven en les bases 10, 11 i 12 de la mateixa 
Resolució. 
L’elaboració d’aquests programes i, en concret, la relació valorada i ordenada de manera 
motivada de les diferents sol·licituds no apareix refelctida en la Resolució signada pel 
Secretari General el passat dia 12 de setembre, ni s’ha fet pública. 
El Patronat Municipal d’Esports de Llagostera va concórrer a la convocatòria de subvencions 
per a equipaments esportius en el període 2001-2003 amb un projecte de construcció de 
vestidors per a la zona esportiva. En data 26 de setembre de 2001 el Patronat Municipal 
d’Esports va rebre la comunicació que la dita obra havia estat inclosa en l’annex 1.b) de la 
Resolució de 12 de setembre com a Relació de peticions no incloses a la relació provisional 
de projectes a subvencionar. 
Atès que considerem aquesta obra molt necessària per al bon funcionament dels serveis 
esportius municipals i que la manca de subvenció farà molt difícil poder-la executar, 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Personal, Participació Ciutadana i Comunicació, 
Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Reiterar la insuficiència de recursos que el Govern de la Generalitat destina els 
equipaments esportius del país, després d’una sequera que dura més de 7 anys. 



 

Segon.- Denunciar la manca de criteri i l’aparent arbitrarietat en l’atorgament de les 
subvencions. 
Tercer.- Demanar la dotació en l’actual període 2001-2003 d’una nova assignació 
pressupostària per fer front a les mancances existents en matèria d’instal·lacions i equipaments 
esportius. 
Quart.- Encarregar a les entitats municipalistes de Catalunya que reclamin davant el Govern 
de la Generalitat l’acompliment d’aquests acords. 
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Secretari General de l’Esport, al Conseller de Cultura, 
al President de la Generalitat i al President del Parlament de Catalunya.” 
 
6è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT:   
 
6.1 Aprovar el Plec de Condicions Tècniques, Econòmiques i Administratives que regirà 
el  concurs per a la concessió del servei municipal d’aigua i clavegueram i aprovar-ne la 
convocatòria.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Noguera pren la paraula i explica que atès que ha finalitzat el 
contracte de gestió del servei d’aigua potable, s’ha volgut aprofitar aquesta nova convocatòria 
de concurs per incloure també el tema del sanejament i aigües pluvials, amb l’objectiu de fer 
una gestió integrada. 
El Sr. Postigo diu que es donarà un tractament unitari a tot el cicle de l’aigua i amb aquesta 
intenció ja es va instar  l’Agència Catalana de l’Aigua perquè delegués a l’Ajuntament els 
temes de l’aigua pel que fa al municipi i que encara no s’ha rebut cap resposta,  tot i que 
esperen que es doni i que a més es traspassi el finançament corresponent. 
El Sr. Comas diu que veuen bé que l’aigua es gestioni de manera unitària i espera que amb 
aquesta mesura s’unifiquin els diàmetres de les canonades. Afegeix que s’han estudiat el Plec 
de Condicions i que el troben correcte i que esperen que l’empresa que se’n faci càrrec realitzi 
una bona tasca. 
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  
 
“Atès que l’Ajuntament està interessat en la gestió integral dels serveis d’aigua potable i 
sanejament del municipi i tenint en compte  que el contracte amb l’empresa que fins ara ha 
vingut prestant el servei d’aigua potable mitjançant el sistema de lloguer d’instal·lacions ha 
finalitzat. 
Vist l’expedient tramitat per a la contractació dels serveis públics esmentats, la Comissió 
Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i Comunicació, 
Ensenyament i Esports  proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar l’expedient incoat per a la concessió dels serveis municipals d’abastament 
d’aigua i clavegueram del municipi de Llagostera  i en conseqüència el text del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars que haurà de regir el contracte i la seva adjudicació pel 
procediment de concurs obert, així com els annexos que s’incorporen. 
Segon.- Exposar el Plec de condicions a informació pública pel termini de vint dies hàbils 
mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes 
de l’Ajuntament, per a presentació de reclamacions i suggeriments,  que seran resolts pel Ple 
de la Corporació, entenent-se aprovat definitivament sense necessitat de nou acord si no es 
presenten reclamacions 
Tercer.- Simultàniament convocar licitació pel procediment de concurs obert, mitjançant 
anunci en els mitjans abans indicats, si bé aquesta s’ajornarà en el supòsit que es presentessin 
reclamacions.” 
 
7è.- MOCIONS.  



 

 
No se’n presenten.  
 
8è.- PROPOSTES URGENTS.-  
 
No se’ presenten.  
 
9è.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
9.1  Referents al control dels òrgans de la Corporació.  
 
No se’ produeixen.  
 
9.2 Referents a altres qüestions.  
 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que,  atès que tot sovint es fan pintades a les façanes 
d’immobles del municipi i  tenint en compte el perjudici que representa per als propietaris i el 
mal efecte que fa en cas que no es treguin,  proposa que sigui l’Ajuntament qui les tregui, tal 
com es fa en altres municipis, i per tant, que es destini partida al pressupost de l’any vinent. 
El Sr. Alcalde respon que tampoc són tantes les pintades que es fan  i que moltes de les que 
s’han fet, com que es va  poder esbrinar qui les havia fet, varen ésser els propis nois que les 
havien fet els que les varen treure. Per altra banda diu que quan els edificis són municipals 
evidentment que ho fa l’Ajuntament, però quan són de particulars s’ha d’anar amb molta 
precaució, ja que en cas que no es fes correctament podrien demanar responsabilitats i,  per 
tant, pensa que s’ha d’anar en compte. 
El Sr. Comas respon que el Consell Comarcal fa aquest servei per diversos pobles i que,  per 
tant,  es pot fer amb garanties. 
 
Seguidament el Sr. Comas manifesta la seva queixa pel retard amb què els arriben les actes de 
les Comissions de Govern i demana que se’ls facin arribar a través del correu electrònic, ja que 
d’aquesta forma s’estalviaria feina i es guanyaria en  rapidesa. 
El Sr. Alcalde manifesta que recull el prec i que s’intentarà que les actes arribin amb rapidesa. 
 
El Sr. Ayach pregunta si hi ha partida prevista per arranjar els plafons d’informació que estan 
situats als veïnats, ja que n’hi ha algun que està molt fet malbé. 
El Sr. Noguera respon que ja té constància del que diu el Sr. Ayach,  que fins i tot en algun cas 
algú s’ha emportat el vidre del plafó,  i que és previst arranjar-los. 
 
El Sr. Soler pren la paraula i demana per la liquidació de les despeses i els  ingressos de la 
festa major. 
La Sra. Vila respon que ja està feta, però que ella no ha tingut temps d’estudiar-la i,  per tant, 
en aquest moment no pot donar més detalls. 
El Sr. Alcalde demana al Sr. Soler si han demanat l’expedient i que en tot cas a partir de demà 
poder passar per l’Ajuntament per veure’l i de totes maneres a les Comissions Informatives 
poden fer totes les preguntes que creguin convenients. 
El Sr. Soler diu que no entén com es pot trigar tants dies a tenir els comptes tancats. 
 
A continuació el Sr. Alcalde pren la paraula i fent referència a l’acord del manifest,  demana 
l’opinió de CiU sobre l’alternativa proposada. 
El Sr. Comas diu que celebren que per primera vegada se’ls demani la seva opinió en aquest 
tema, però pensen que s’havia d’haver tractat en la Comissió informativa i abans de presentar-



 

la,  no ara, ja que desconeixen el traçat perquè no han estat a l’acte, ja que l’Alcalde en la 
Comissió Informativa va dir que era més un acte polític que res mes. 
El Sr. Alcalde respon que ell ha informat moltes vegades els membres de l’oposició sobre el 
traçat alternatiu. 
El Sr. Comas diu que al seu entendre la dinàmica política dels regidors ha de funcionar de 
manera diferent, ja que no pot ésser que s’informi primer  altra gent que els regidors. 
El Sr. Ayach diu que si són dues les alternatives el Sr. Alcalde els digui quina serà la bona. 
El Sr. Alcalde torna a demanar al grup de CiU que es manifesti sobre el tema. 
 
I no havent-hi més termes per tractar, a dos quarts menys 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.  
 

L’ALCALDE               LA SECRETÀRIA 
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ACTA Nº 11/2001 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 28 DE NOVEMBRE DEL 2001.-  
 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-vuit de novembre de l’any dos mil u 
es reuneix el Ple de la Corporació a la Sala d’actes 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, Manel Ramírez Malagón, Josep Ayach Costa, 
Ramon Soler Salvadó i Salvador Devant Ribera.  
La Sra. Encarna González Ferrando s’incorporarà al moment que es dirà.  
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.   
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que de nou s’han de lamentar actes terroristes  que han 
causat  la mort dels dos agents de l’Ertzaintza, Ana Isabel Arostegui i Francisco Javier 
Mijangos,  i del magistrat Lidón. 
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DIA 24-10-2001.  
 
S’aprova amb les següents esmenes: 
 
A petició del Sr. Soler: 
A la seva primera intervenció a la pàgina 5 després de contribuents afegir-hi “i és per això que 
el seu grup proposa un increment del 2,5% i així es recuperaria una part del poder adquisitiu 
perdut els dos últims anys “  
A la seva segona intervenció de la mateixa pàgina 5, l’últim paràgraf queda redactat de la 
següent forma: 
”en el cas que s’acrediti per part d’industrials i comerciants que es fan la seva pròpia recollida 
només se’ls hauria de cobrar el tractament, per tal que no es cobri un servei que no es presta” 
 
A petició del Sr. Alcalde: 
El punt 1r. on es modifica el punt 6è de l’acta anterior,  ha de quedar redactat de la següent 
forma:   
Després de “quatre anys”, quan governava CiU. 
 
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 i d’altres qüestions de Presidència.  
 
En aquest punt s’incorpora la Sra. Encarna González. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia núms.  1071 al 1171, les qual diu 
que es troben a disposició dels Regidors que vulguin examinar-les. 
 
El Sr. Alcalde explica que el dia 12 de novembre s’han iniciat les obres de la cruïlla de Sant 
Llorenç i que per part de l’Ajuntament s’estan fent gestions perquè les obres s’agilitzin al 
màxim i el proper estiu,  encara que les obres no estiguin completament acabades,  es puguin 
utilitzar. Afegeix que tant l’empresa GISA com la Generalitat de Catalunya coincideixen en 
aquesta prioritat. 
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Seguidament informa que en el DOGC del dia 14 de novembre es publica l’adjudicació a 
l’empresa Fusté de les obres de reforma i ampliació de la C-253 per un import de 
145.000.000.-pta. Afegeix que es tracta d’una primera fase que no inclou la rotonda de la 
Plaça del Carril, ja que el Departament de Carreteres considera que té un àmbit urbà i que 
correspon fer-la a l’Ajuntament. Segueix explicant que en aquesta carretera per part de 
l’Ajuntament es vol intentar de salvar els arbres que s’afecten i que han d’ésser expropiats i 
tornar-los a plantar a la variant davant de Llagostera Residencial,  ja que per  reduir l’impacte 
s’hauran de plantar arbres i aquests podrien anar bé. Diu que aquesta és una actuació que no se 
sol fer,  ja que resulta més econòmic plantar-ne de nous,  però s’intentarà que es faci d’aquesta 
forma. 
 
També informa que l’alternativa a partir de la qual es farà el projecte de la variant és la que 
proposava l’Ajuntament i que comportarà adoptar tota una sèrie de mesures correctores sobre 
les quals s‘estarà a sobre quan surti el projecte. 
 
A continuació el Sr. Ramis informa que les obres del dispensari ja han començat i que han 
d’estar acabades el juliol del proper any. Afegeix que inicialment la subhasta va quedar deserta 
i que es va adjudicar per procediment negociat amb un increment del 4% sobre els pressupost 
inicial. Segueix explicant que les obres del cementiri també han estat adjudicades per 
procediment negociat amb un increment del 9,9%, ja que la subhasta també havia quedat 
deserta, i que aquesta setmana  se signarà el contracte i es preveu que les obres comencin el 
febrer. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde pren la paraula i explica que actualment s’està redactant el PALS 
per part  de l’empresa La Vola,  que va ésser l’adjudicatària del concurs, que és un pla 
estratègic que té la mateixa importància que poden tenir les normes subsidiàries. A partir de la 
recopilació de dades es detectaran mancances i es podran programar les actuacions,  fins i tot  
a llarg termini. Afegeix que es parteix d’una premissa, la participació ciutadana,  i que 
l’aconsellable seria que es tingués en compte el parer de la població i per tant demana la 
col·laboració dels llagosterencs que siguin escollits per respondre l’enquesta que està elaborant 
l’empresa. Diu que també està previst que es facin entrevistes i reunions sectorials. Diu que es 
faran reunions i fòrums per recollir el parer de la població i pel que fa als membres de 
l’Ajuntament,  tots s’hi ha  d’implicar i convida el grup de CiU perquè ho faci. Diu que es farà 
arribar la informació a tots els regidors perquè tots plegats puguin fer suggerències per 
encaminar els tècnics redactors a fer el treball que es vol per a Llagostera. Segueix dient que la 
Comissió Informativa de Medi Ambient podria ésser un bon instrument de participació. 
 
El Sr. Comas pretén fer ús de la paraula,  cosa que no és permesa per la Presidència, ja que el 
Sr. Alcalde manifesta que si volen comentar algun aspecte dels que es tracta en aquest punt 
s’haurà de fer en els precs i preguntes. 
 
A continuació fa referència al Cens d’habitatges que s’està fent en aquests moments,  diu que 
els treballs no depenen de l’Ajuntament sinó de l’Institut Nacional d’Estadística. i que el seu 
objecte és l’elaboració d’estadístiques. 
 
Seguidament dóna compte que per part de la Diputació de Girona s’ha concedit una subvenció 
per a projectes relacionats amb les noves tecnologies. 
 
Finalment informa que el dia 15 de desembre es farà a Llagostera la presentació de l’Agenda 
Llatinoamericana i explica quins són els actes previstos. 
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El Sr. Barceló dóna compte que s’ha aprovat un conveni entre l’Ajuntament de Llagostera i el 
de Cassà per a  la Unitat d’Escolarització Compartida. 
 
2.2 Acords de Comissió de Govern. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Comissió de Govern: 
 
Sessió del dia 13 de novembre: 
Aprovació d’un conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament perquè 
un becari faci pràctiques a l’Ajuntament en matèria de medi ambient. 
Inici d’expedient per donar el nom d’AMICAL de  MATHAUSEN a un carrer de Llagostera.    
 
Sessió del dia 20 de novembre:  
Aprovació definitiva i convocatòria de subhasta per a les obres del projecte de condicionament 
de la zona verda de les cases barates. 
 
2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera hi té 
representació.  
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que en les darreres reunions del Consorci de 
l’Abocador de Solius es va tractar de tirar endavant diversos temes, un d’ells és la realització 
del nou camí d’accés a l’abocador de Solius i un altre de  construcció d’una planta de 
compostatge, la qual requereix la modificació de les Normes Subsidiàries. 
Seguidament informa que la Junta de Compensació de Llagostera Residencial no s’ha reunit 
des de la legislatura  passada i que ara s’està treballant perquè l’any vinent l’Ajuntament pugui 
recepcionar les obres de manera definitiva. 
També informa que la Junta de Compensació del sector Ganix va adjudicar les obres 
d’urbanització del sector i que ara només manca  l’aprovació definitiva del projecte de 
compensació i urbanització que és previst que es faci abans d’acabar l’any. 
 
2.4 Contractacions de personal.  
 
Dóna compte de les següents contractacions de persones:  
Joaquim Basieras Gratacós i Manuel Cortés Serrano per substituir personal de la brigada que 
està de baixa per malaltia.  
 
3r.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME:  
 
3.1 No admetre a tràmit el recurs de reposició interposat per FECSA-ENHER I, S.A. 
contra l’acord plenari de 5-9-2001. 
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Alcalde explica que l’objectiu de l’ampliació de l’àmbit 
material de la revisió parcial de les Normes Subsidiàries era la inclusió de tot allò relacionat 
amb la construcció d’instal·lacions i línies elèctriques en sòl no urbanitzable,  amb la 
corresponent suspensió de llicències,  i fer possible  el pas de la línia pel lloc que fos menys 
perjudicial per al municipi,  i que tant podria ésser el traçat imposat com altres  i dificultar la 
imposició per la via dels fets consumats per part de la Generalitat,  tal com ha passat. Explica 
que Enher basa el seu recurs en suposicions, ja que en el moment de la suspensió de les 
llicències no se sabia si el traçat era el millor o no. 
 
El Sr. Comas diu que el seu vot serà favorable, que troben correcte no admetre a tràmit el 
recurs i que estan segurs que hi havia millors traçats que el que s’ha imposat. 
 



 4 

S’aprova per unanimitat dels presents el següent dictamen: 
 
“Vist el recurs de reposició interposat per l’Antoni Jerez Agudo (RE núm. 2835, de 28.09.01), 
en representació de FECSA-ENHER I, SA, contra l’acord plenari de 05.09.01, pel qual, i en 
síntesi, s’amplia l’àmbit material de la revisió parcial de les Normes Subsidiàries del 
planejament definit a l’acord també plenari de 25.07.01, en el sentit d’incloure-hi també tot 
allò relacionat amb la construcció d’instal·lacions i línies elèctriques en sòl no urbanitzable, i 
es disposa la suspensió cautelar de l’atorgament de llicències de parcel.lació, edificació i 
enderrocament relacionades amb la construcció d’instal·lacions i línies elèctriques, en tot el sòl 
no urbanitzable, pel termini màxim d’un any, tot plegat de conformitat i a l’empara de l’article 
40 del Decret Legislatiu 1/90, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria urbanística, 
I atès que l’acord plenari objecte de recurs no és més que un acte de tràmit, que no decideix ni 
directament  ni indirectament el fons de l’assumpte, que no determina la impossibilitat de 
continuar el procediment, i que no es produeix indefensió ni perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims, circumstàncies aquestes que, de conformitat amb l’article 107 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, no el fa susceptible de ser impugnat de forma individualitzada, 
sense perjudici que tot allò que al.legui l’interessat pugui ser considerat en la resolució que 
posi fi al procediment, 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports, proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
Primer.- No admetre a tràmit, per les raons esmentades a la part expositiva, el recurs de 
reposició interposat per FECSA-ENHER I, SA, contra l’acord plenari de 05.09.01, sense 
perjudici que tot allò que al.legui l’interessat pugui ser considerat en la resolució que posi fi al 
procediment. 
Segon.- Notificar-ho a FECSA-ENHER I, SA.” 
 
3.2 Ratificar acord de Comissió de Govern en relació al tema de la línia de les Gavarres.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que l’ordre d’enderroc va esdevenir  ferma 
perquè no es va presentar recurs dins el termini legal. Afegeix que en aquest cas el recurs l’ha 
interposat la Generalitat de Catalunya i que amb molt de gust l’Ajuntament compareixerà a 
l’expedient.  
El Sr. Comas diu que el seu vot serà favorable i que no cal oblidar que l’expedient es va iniciar 
quan governava CiU. Segueix dient que no ho fan a gust com el Sr. Alcalde sinó a pesar. 
El Sr. Alcalde diu que sempre és un gust defensar els interessos dels ciutadans de Llagostera. 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda:  
 
“RATIFICAR en els seus propis termes l’acord de la Comissió de Govern de data 13.11.01 
que,  transcrit literalment,  diu: 
 “Vist l’escrit de data 23.10.01 (RE núm. 3192 de 05.11.01) de la Sala Contencioso-
Administrativa, Secció 3ª., comunicant la interposició del recurs contenciós administratiu 
núm. 828/2001, interposat pel Lletrat de la Generalitat de Catalunya contra aquest Ajuntament, 
per l’acord de la Comissió de Govern de data 25.09.01, atorgant a la companyia FECSA-
ENHER, SA, un termini de tres mesos per tal que restauri la realitat física alterada com a 
conseqüència de la construcció de la línia elèctrica a 110 kv. ER Juià-ER Castell d’Aro, al seu 
pas pel terme municipal de Llagostera, reposant els terrenys afectats al seu estat anterior, acord 
que reprodueix un altre anterior (Decret d’alcaldia de 30.06.99), 
Vist l’informe dels serveis jurídics municipals, emès als efectes de l’article 170 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, 
Aquesta Comissió de Govern, prèvia deliberació i per unanimitat, acorda: 
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Primer.- COMPARÈIXER, en qualitat de part demandada,  en el recurs  contenciós 
administratiu núm. 828/01, interposat per la Generalitat de Catalunya contra l’acord de la 
Comissió de Govern de data 25.09.01. 
Segon.- Designar al lletrat assessor municipal, senyor Gerard Nadal i Vidal, i al procurador 
dels Tribunals, senyor Iu Ranera i Cahís, perquè, respectivament, exerceixin la defensa i 
representació de l’Ajuntament en aquest procés. 
Tercer.- Trametre al Tribunal còpia de l’expedient degudament foliada i segellada, 
acompanyada d’un índex degudament segellat. 
Quart.- Declarar que no consten a l’expedient altres interessats que puguin comparèixer i 
personar-se en aquest procés com a demandats. 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord al ple municipal, en la primera sessió que tingui, als 
efectes de la seva ratificació.” 
 
3.3 Aprovar definitivament el projecte de la nova pista d’accés a l’abocador de Solius i la 
relació de béns i drets afectats.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que hi ha dos propietaris afectats de Llagostera, 
amb els quals es tractarà d’arribar a un acord abans de l’expropiació. 
El Sr. Comas diu que estan d’acord amb el projecte, però amb la condició que la bona voluntat 
d’arribar a un acord amb els propietaris afectats sigui una realitat i no es quedi en un acte de 
bones intencions. 
 
Per unanimitat dels presents s’aprova el següent dictamen:  
 
“Atès  que l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 25.04.01 va aprovar inicialment el 
“Projecte de nova pista d’accés a l’abocador de Solius”, promogut pel Consorci per al 
Condicionament i la gestió del complex de tractament de residus de Solius, i redactat pels 
tècnics del Departament de Medi Ambient, 
Atès que el projecte ha estat sotmès al tràmit reglamentari d’informació pública, pel termini de 
30 dies, finalitzant aquest termini el dia 22.06.01, en virtut de l’anunci exposat al Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament i publicació al BOP de Girona núm. 94 de 16 de maig, 
Atès que en l’Annex 12 del projecte es preveu l’expropiació de terrenys a dos propietaris, als 
quals se’ls va notificar l’acord d’aprovació inicial del projecte, 
Atès que, durant el tràmit d’informació pública s’han presentat dues al·legacions per part del 
Sr. Joan Pijuan Vall-llosera i Joaquim Lloveras Pijoan respecte a la canalització del riu 
Ridaura, les quals foren trameses al promotor als efectes d’informe,  
Atès que consta a l’expedient l’informe  emès l’Agència Catalana de l’Aigua en data 26.09.01, 
Atès que el Consorci per al condicionament i la gestió del Complex de tractament de residus 
de Solius ha tramès en data 15.11.01, un nou exemplar del projecte que recull les 
modificacions introduïdes arran de l’informe emès per la l’Agència Catalana de l’Aigua i 
l’acceptació de les al·legacions formulades, 
Vist l’informe de l’arquitecta emès en data 20.11.01, 
I, de conformitat amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i els articles 15 i ss. de la 
Llei d’Expropiació Forçosa , 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i Comunicació, 
Ensenyament i Esports, proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el “Projecte de nova pista d’accés a l’abocador de 
Solius”, promogut pel Consorci per al condicionament i la Gestió del complex de tractament 
de residus de Solius i redactat pels tècnics de la Junta de Residus del Departament de Medi 
Ambient l’octubre de 2001, el qual recull, respecte l’aprovat inicialment en data 25.04.01,  les 

Comentario [N1]:  
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prescripcions de l’Agència Catalana de l’Aigua i les modificacions introduïdes arran de 
l’acceptació de les al·legacions formulades.  
Segon.- COMUNICAR als al.legants Sr. Joan Pijuan Vall-llosera (RE núm. 1501 de 16.05.01) 
i Joaquim Lloveras Pijoan (RE núm. 1504 de 16.06.01) que les al·legacions formulades han 
estat acceptades i recollides en el projecte, que ara s’aprova definitivament.   
Tercer.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva del projecte  al DOGC i BOP de Girona, i 
inserir-lo en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, als efectes de la seva executivitat. 
Quart.- Notificar individualment aquest acord a les persones interessades afectades per 
l’expropiació forçosa d’acord amb l’Annex 12. 
Cinquè.-  APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació per a 
l’execució de les obres del Projecte de construcció de la nova pista d’accés a l’abocador de 
Solius: 
Beneficiari expropiació: Consorci per al condicionament i la gestió del Complex de tractament 
de residus de Solius. 
Descripció de les finques: 
Finca afectada núm. 1:  Pol. 4, parcel.la 37 
Superfície afectada:      92,14 m2. 
Propietat:   Joaquim LLOVERAS i PIJOAN 
Domicili: Vt. de Solius, Mas Patxot 

17246.-STA. CRISTINA D’ARO 
  
Finca afectada núm. 2:  Pol. 4, parcel.la 35 
Superfície afectada:      1.253,55 m2. 
Propietat:         Josep CARRERAS LLOVERAS 
Domicili:    Vt. de les Serres, 19 
     17244.-CASSÀ DE LA SELVA 
Sisè.-  SOTMETRE a INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini de 15 DIES la relació de béns i 
drets aprovada inicialment, mitjançant publicació de l’anunci al BOP i a un diari de difusió 
provincial,  per tal que es puguin formular les al·legacions que es considerin pertinents, als 
efectes del que preveu l’article 17 de l’esmentada disposició legal.” 
  
3.4 Aprovar definitivament les contribucions especials de les obres d’ampliació del 
col·lector de sanejament del veïnat de Mata.   
 
Es llegeix el dictamen següent i sense que ningú no demani la paraula s’aprova per unanimitat: 
 
“Vist que l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 28 de gener de 1998 va aprovar 
definitivament l’acord d’imposició i ordenació de contribucions especials per l’obra 
d’AMPLIACIÓ DEL COL·LECTOR DEL VT. DE MATA PER CONNECTAR AMB EL 
COL·LECTOR GENERAL DE SISTEMA CASSÀ-LLAGOSTERA, així com el nou 
repartiment de contribucions especials com a conseqüència de la baixa obtinguda en 
l’adjudicació de l’obra i en les subvencions obtingudes, 
Vist que l’obra ja es finalitzada i, que per tant, procedeix actualitzar els costos i aprovar-ne la 
liquidació definitiva de les contribucions especials, 
Vist l’informe tècnic que figura a l’expedient on consta la determinació del cost definitiu a 
repartir per contribucions especials, que es fixa en la quantitat de 9.500.351 Pta., equivalent al 
90% del cost suportat, 
Atès que la urbanització La Mata ja va fer efectiu la totalitat de despesa al moment que es 
varen fer les obres d’urbanització, procedeix descomptar la quantitat de 2.376.414; per tant, la 
quantitat a repartir entre la resta d’urbanitzacions és de 7.123.937 Pta, 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports, proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
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Primer.- APROVAR la liquidació definitiva de les Contribucions especials per l’obra 
d’AMPLIACIÓ DEL COL·LECTOR DEL VT. DE MATA PER CONNECTAR AMB EL 
COL·LECTOR GENERAL DE SISTEMA CASSÀ-LLAGOSTERA, segons l’Annex que 
figura a l’Expedient. 
Segon.-  COMUNICAR aquest acord als propietaris afectats juntament amb la liquidació 
definitiva que els correspon. 
Tercer.- REQUERIR als propietaris el pagament restant de la quota.”  
 
4t.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL, PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I COMUNICACIÓ:  
 
4.1 Aprovar Modificació de Crèdit nº 4/2001 del Pressupost Municipal.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Soler pren la paraula i diu que a l’expedient hi ha trobat a faltar 
l’informe de Secretaria, però pel que fa a la resta hi estan d’acord i el seu vot serà favorable.  
 
Per unanimitat dels presents s’aprova el següent dictamen:    
 
“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 d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar  inicialment  l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/01 del pressupost 
municipal de l’exercici 2001, que  inclou les següents variacions:         
 
AJUNTAMENT 
 
Suplements de crèdit 
01.310.16000 Assegurances Socials 700.000 
01.441.22706 Gestió aigua potable 2.600.000 
01.443.62206 Ampliació Cementiri 5.475.000 
01.45100.48900 Subvencions entitats 370.000 
01.511.21000 Reparació infrastructures 1.500.000 
 
Crèdits extraordinaris 
01.511.60105 Obra complementària sanejament La Mata 733.027 
  TOTAL:  11.378.027 
Procedència dels fons: 
Majors ingressos 
01.34000 Abast. Aigua potable-subminis. 2.600.000 
Crèdit extraordinari 
01.36100 C.E. obra compl.sanejament La Mata 659.724 
  
 Romanent líquid de tresoreria 8.118.303 
 TOTAL: 11.378.027 
         
PATRONAT HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA 
 
Suplement de crèdit 
01.412.13000 Personal laboral 1.400.000 
01.412.16000 Assegurances Socials 1.500.000 
01.412.62300 Maquinària i utillatge 62.000 
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Procedència dels fons 
01.87000 Romanent líquid de tresoreria 2.962.000 
 
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.” 
 
5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, SERVEIS 
SOCIALS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ I OBRES I SERVEIS:  
 
5.1 Esmenar l’error en la descripció dels habitatges cedits a la Fundació Ramon 
Noguera.  
 
Es llegeix el següent dictamen i sense que ningú no demani la paraula s’aprova per unanimitat:  
 
“Vist l’expedient instruït per la cessió d’ús a precari a la Fundació Ramon Noguera de Girona 
de dos habitatges de propietat municipal per a la creació de 10 places de llar residència per a 
persones amb discapacitats psíquiques,  
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 26 de setembre de 2001, 
Atès que s’ha detectat un error en la descripció dels pisos objecte de la cessió, tant en l’acord 
del Ple com en el conveni signat entre ambdues parts, 
La Comissió Informativa de Seguretat  Ciutadana, Serveis Socials, Solidaritat i Cooperació, 
Obres i Serveis, Promoció Local i Sanitat i Consum proposa al Ple l’adopció del següent 
acord:   
Primer.- Esmenar l’error en la descripció dels dos habitatges objecte de cessió que consten en 
el conveni signat entre l’Ajuntament de Llagostera i la Fundació Ramon Noguera, descripció 
que passarà ser: 
1.- Pis esquerre de la planta primera del carrer Barceloneta, 4 
2.- Pis de la planta primera de la finca situada al carrer Ganix, 4, i que té l’entrada pel carrer 
Barceloneta, 2. 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Fundació Ramon Noguera, juntament amb el document 
acreditatiu de la rectificació, que serà signat per ambdues parts.” 
 
5.2 Adhesió a la campanya “Aturem la guerra”.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que al seu entendre el terrorisme no es combat 
amb guerres  i que la proposta que es fa va en consonància amb altres acords adoptats pel Ple 
en els qual es demanava la pau i que espera que el grup de CiU doni suport a la proposta. 
El Sr. Comas diu que el seu grup no troba en cap moment acceptable la guerra ni tampoc els 
actes terroristes, però que no volen donar suport a una proposta que persegueix altres finalitats 
que dir no a la guerra,  sinó que semblen actes partidistes, per la qual cosa el seu vot serà 
l’abstenció, ja que pensen que aquestes temes no s’han de tractar en l’àmbit municipal. 
El Sr. Alcalde respon que si CiU considera que dins la proposta hi ha alguna expressió que es 
considera partidista es pot canviar i demana que digui quines són. Pel que fa a si és un tema 
d’àmbit municipal,  no és la primera que es tracten temes que no són d’àmbit municipal, però 
que en un cas com aquest,  que té una difusió mediàtica important,  pensen que és bo que des 
dels municipis es manifesti l’opinió, ja que és un aspecte de participació. 
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada amb el següent resultat: 
A favor               7 (ELL) 
Abstenció           6  (CiU) 
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“PROPOSTA EN RELACIÓ A LA CAMPANYA “ATUREM LA GUERRA”.- 
LA GUERRA NO ÉS LA SOLUCIÓ CONTRA EL TERRORISME.  
CONSIDERANT que el terrorisme no té justificació ni legitimitat possible reiterem la 
condemna als atemptats contra el poble dels EE.UU. de l'onze de setembre.  Aquests crims, 
com altres atemptats que es produeixen al món contra els drets humans, no poden quedar 
impunes, cal perseguir i jutjar els responsables, combatre amb eficàcia el terrorisme i totes 
aquelles expressions de fonamentalisme i violència. 
TOT I  TENIR PRESENT que el règim totalitari dels talibans és una de les expressions més 
brutals del fonamentalisme i que oprimeix la població afganesa, especialment les dones, 
considerem que l'atac militar aeri sobre Afganistan realitzat pels EE.UU. no és la solució al 
terrorisme.  Els bombardeigs afecten inevitablement la població civil, en un país arrasat per 
més de vint anys de guerra.  Els atacs empitjoren la situació humanitària en incrementar 
l'èxode de la població civil, sense que hi hagi acollida adient per part dels països veïns.  Per 
altra banda, combatre el terrorisme amb una escalada bèl·lica a més de contraproduent pot ser 
ineficaç i generar més inseguretat.  Els atacs militars continuats a l'Afganistan podrien conduir 
a una escalada de la violència a tota la regió. 
COMPARTIM el posicionament de la PLATAFORMA GIRONINA PER LA PAU ATUREM 
LA GUERRA i considerem necessari que l'Ajuntament de Llagostera sigui part activa en les 
mobilitzacions contra el terrorisme, l'oposició a la guerra i l'exigència d'un nou ordre 
internacional. 
En base a aquestes consideracions, es proposa al Ple Municipal l‘adopció dels següents 
ACORDS: 
Primer.-  Expressar el nostre suport a la campanya "Aturem la guerra" de la Plataforma 
Gironina per la Pau. 
Segon.-  Fer arribar al govern espanyol i català el rebuig a tota participació en el conflicte, 
oposant-nos a la militarització de la lluita contra el terrorisme.  Per oposar-se al terrorisme 
amb eficàcia és imprescindible un nou ordre internacional, una nova legitimitat política global 
a partir de l'enfortiment d'institucions multilaterals com les NN.UU., la creació d'un tribunal 
penal internacional que persegueixi i jutgi els crims contra la humanitat, el control i la 
reducció de la venda d'armament, la desaparició dels paradisos fiscals o la coordinació policial 
i dels serveis d'intel·ligència a escala internacional. 
Tercer.- Rebutjar totes aquelles reformes legislatives i lleis especials que retallin les llibertats 
de les persones i reforcin, prenent com a excusa el terrorisme, el caire autoritari dels estats 
davant la necessària democràcia participativa de la qual els ajuntaments som un instrument.” 
 
6è.- MOCIONS.-  
 
6.1 Moció de CiU sobre la creació d’un Casal per a Joves.  
 
Es llegeix la següent Moció:  
 
“ILM. SR. ALCALDE. Moció que presenta el Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de 
Llagostera. 
Atesa la importància i el paper que tenen els joves en la nostra societat.  
Atès que l’etapa adolescent és molt important en la formació com a persones dels joves del 
nostre poble, que s’han de sentir integrats en un entorn massa sovint poc pensat per atendre i 
entendre la seva problemàtica i les seves necessitats.  
Atès que hem detectat un estat de desànim i de desarrelament important en diferents sectors 
joves de Llagostera, que en alguns casos han derivat en brots de conflictivitat que poden 
agreujar-se si no es prenen mesures. 
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Atès que un Ajuntament obert a les necessitats dels ciutadans ha de vetllar perquè tothom 
pugui trobar el seu lloc i veure ateses les seves necessitats.  
Atès que a Llagostera hi ha una manca de política  de joventut que es plantegi aquestes 
problemàtiques.  
Per tot l’exposat, 
Sol·licitem que en el pressupost que s’està preparant per a l’any 2002, s’habiliti una partida 
suficient, per tal de crear un Casal per a Joves, que pugui donar resposta a la problemàtica 
esmentada i que esdevingui un veritable centre social per al jovent de Llagostera.  
Manel Ramírez. Ramon Soler Salvadó.”   
 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que ja a la Comissió Informativa va dir que no hi ha cap 
solució màgica i que aquest és un tema que ja ha reiterat diverses vegades, ja que en el Ple del 
pressupost va fer-ne esment i també  quan es va tractar al Ple el tema del Pla de Joventut. Diu 
que pensa que amb el PIJ es tindrà un espai físic per punt de trobada, però que no n’hi ha prou 
ja que és el jovent del poble qui ha de dir més sobre el tema i que caldria que sortís una solució 
del debat i que per poder tirar endavant qualsevol proposta sobre el tema és important que en 
el proper pressupost s’habiliti una partida. 
La Sra. Vila respon al Sr. Soler que efectivament no hi ha solucions màgiques,  però que el Sr. 
Soler ha parlat de projectes i que la proposta que presenta és poc detallada, que en principi la 
idea no sembla negativa, però caldria especificar molts punts i el primer potser seria saber si es 
parla de jovent o d’adolescents. 
El Sr. Soler respon que es parla de gent de 15 o 16 anys fins als 18 i que si no s’ha presentat 
un projecte tancat és precisament per poder-ho tractar amb la gent a la qual va adreçada. 
La Sra. Vila diu que per l’edat que diu el Sr. Soler s’està parlant d’un nombre de joves molt 
limitat i que ella personalment pensa que la problemàtica dels joves va dels 15 als 29 anys i 
que són molts els temes a tractar, com són treball, habitatge, lleure,  etc. Afegeix que pensa 
que quan es fa una proposta ha d’ésser més elaborada ja que no es poden fer amb aquesta 
ambigüitat i que la proposta hauria d’anar quantificada i per tant demana que li digui quina 
quantia pensa que s’hauria de posar en el pressupost per tirar endavant la proposta que 
presenta. Diu que no es pot dir que no hi ha política de joventut, el que si és cert és que potser 
no han estat prou articulades, ja que són moltes les coses que van adreçades a la joventut, 
Patronat d’Esports, UEC,  etc. 
El Sr. Soler respon que en primer lloc fa falta un local i que en el pressupost hi constaven 
150.000 ptes.  Per a joventut que no es varen gastar. Pel que fa al que ha dit la Sra. Vila que el 
Pla ha de contemplar actuacions per a  joves fins a 29 anys, ell no té res a dir-hi i pel que fa a 
la quantitat sembla que tampoc ha de preocupar massa,  ja que encara que s’hi posin vint 
milions tampoc es gastaran,  com passa amb tantes partides del pressupost. 
La Sra. Vila diu que troba estúpida la resposta del Sr. Soler, i que no en té prou de fer una 
proposta ambigua sinó que fa un seguit de crítiques fora de lloc. Afegeix que es va fer el Pla 
de Joventut i que es va presentar a la Generalitat i que s’ha subvencionat  l’Ajuntament amb 
100.000,-ptes, la qual cosa demostra que la Generalitat pren el pèl en  matèria de joventut 
moltes vegades. 
El Sr. Soler respon que potser cal plantejar-se que si no  s’ha obtingut més subvenció potser és 
perquè no se sap demanar o bé que el Pla no era tan bo com es diu, ja que hi pobles que no 
estant governats per CiU que han obtingut una subvenció d’1.400.000--ptes, la qual cosa fa 
pensar que han plantejat les coses d’una altra manera, ja que si es plantegen idees innovadores 
és possible que les subvencions siguin més bones i que per altra banda pensa que més que la 
quantia concreta de la partida el que la proposta recull és la idea i,  tal com el mateix equip de 
govern diu,  el pressupost no és res més que una declaració d’intencions i al seu entendre el 
pressupost hauria de contenir  un concepte per recollir la seva proposta. Per altra banda diu 
que ja fa tres anys que reclamen que el pressupost reculli una partida per a dotació del PIJ, ja 
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que ja fa tres anys que ELL governa i no ha fet res en política de joventut i pensen que és hora 
de començar a posar fil a l’agulla. 
La Sra. Vila respon que ella no ha dit que els ajuntaments governats per CiU tinguin més 
subvenció, i la prova és que ells des  que governen han tingut més subvencions en molts 
temes, però que en el cas concret del Pla de Joventut fins i tot el propi Consell Comarcal s’ha 
escandalitzat pel tracte que s’ha donat a Llagostera. Quant al PIJ,  diu que quan ells varen 
començar a governar el PIJ estava tancat des de feia tres anys i que a més ara la Generalitat diu 
que tancarà diversos punts de PIJ quan mai ha donat cap subvenció per al seu funcionament. 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que el Sr. Soler està en un error, ja que la coalició d’Entesa 
per Llagostera només ha elaborat dos pressupostos,  no tres,  i que en temes de joventut, tal 
com ha dit la Sra. Vila,  tot i que no s’havia fet fins ara un Pla de Joventut, tant ara com quan 
governava CiU s’han fet moltes actuacions en aquest camp. Afegeix que,  tal com es va 
informar a la Comissió Informativa,  en la redacció del PALS és previst fer reunions sectorials 
i un dels sectors podria ésser el jovent. Al seu entendre amb l’estructura d’un casal de joves no 
s’arregla cap problema i el PALS podria ésser una bona eina. Afegeix que ara no és el moment 
de parlar del pressupost del 2001,  que en tot cas s’haurà de fer a la vista de la liquidació. 
Afegeix que s’està buscant un local per comprar per poder-hi ubicar diversos serveis, per la 
qual cosa demana a CiU que si en breu es compra algun local no diguin que s’ha fet a instància 
seva. Acaba dient que durant tots els anys que ha governat el grup de CiU no hi havia Pla de 
Joventut i que si ara s’ha fet és per obtenir subvencions i que és evident que l’Entesa per 
Llagostera no es desentén dels temes de joventut. 
El Sr. Soler diu que l’equip de govern té l’obligació de fer feina i que si el seu grup ha fet 
aquesta proposta és per poder-la discutir i incloure-la al pressupost del proper any i el sorprèn 
que l’equip de l’Entesa no hagi començat a elaborar el pressupost a aquestes alçades de l’any.  
El Sr. Alcalde respon que si es pretén fer  propostes o al·legacions al pressupost cal fer-ho de 
manera concreta i quantificar-la. 
El Sr. Alcalde demana al Sr. Comas que no digui a la Secretària de què ha de prendre nota i 
menys quan ell no té la paraula. 
El Sr. Comas diu que ho fa perquè,  tal com ha denunciat diverses vegades,  es manipulen les 
intervencions del Ple i no es recull el que diuen els membres del seu grup. 
 
Sotmesa la proposta a votació,  és rebutjada amb el següent resultat: 
En contra              7     (  ELL) 
A favor                  6    (CiU) 
 
7è.- PROPOSTES URGENTS.-  
 
7.1.- DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA DE L’EXPEDIENT DE PRESENTACIÓ 
D’AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT.   
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i demana que es declari la urgència de la proposta.  
 
La urgència és aprovada per unanimitat dels presents.  
 
7.2 AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA.  
 
Es llegeix la següent Moció:  
 
“MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN DE L’ENTESA PER LLAGOSTERA A 
L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA.  
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El contingut del projecte de pressupostos de la Generalitat que ha realitzat el govern de 
Convergència i Unió per a l’any 2002 contempla les següents  actuacions per al municipi de 
Llagostera: 
 Construcció CAP Llagostera      33.606.072.-PTA 
 Variant de Llagostera C–250 pk 18,1 a 22,7        51.529.312.-PTA 
 Llagostera-Antic tram C-253a pk 22 a 24’9  162.429.435.-PTA 
 IES Llagostera     351.743.559.-PTA 
És de celebrar la inclusió d’aquestes actuacions que han de solucionar mancances del municipi 
i, especialment la tercera, una mancança històrica d’un tram de via que presenta un estat 
lamentable. 
Malgrat tot, hi ha dues consideracions a fer: 
 La dotació pressupostària prevista per a la variant de Llagostera resultarà insuficient per 

poder començar les obres l’any 2002. 
 El CEIP Lacustària té encara unes aules en un mòdul prefabricat que, segons els objectius 

declarats pel Departament d’Ensenyament, han de tendir a desaparèixer. 
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 
2002 les següents modificacions: 
 Suplementar la partida destinada a la variant de Llagostera amb una dotació suficient que 

permeti l’inici de les obres dins de l’exercici 2002. 
 Incloure una partida destinada a l’ampliació del CEIP Lacustària amb una dotació de 

50.000.000.-PTA 
Segon.- Trametre aquest acord per fax i per correu urgent als grups parlamentaris de CiU, 
PSC, ERC, PP i IC-V al Parlament de Catalunya per tal que el puguin introduir entre les 
esmenes a fer a l’esmentat projecte de pressupost.” 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que  l’any passat ja es varen presentar al·legacions que 
feien referència a la inclusió del projecte de l’IES, a les obres d’ampliació del CAP i de 
l’enllaç de Sant Llorenç i que al seu entendre varen ser ben resoltes. Seguidament explica 
quines són les partides que el projecte de pressupost  inclou:  una altra part de les obres del 
CAP, la variant de Llagostera i la C253A i obres de l’IES, però que al seu entendre també 
haurien d’incloure l’ampliació del CEIP i una major partida per a la variant de Llagostera,  ja 
que inicialment només hi ha consignats 51 milions, quantitat totalment insuficient,  ja que si es 
pretén començar les obres la tardor del proper any no seria possible. 
El Sr. Comas diu que troben insuficients per a Llagostera les partides consignades en el 
pressupost de la Generalitat, no obstant això pensen que el tema de la variant és molt just que 
es pugui començar l’any vinent ja que calen expropiacions,  etc. i per tant hi estarien d’acord 
sempre i quan es digués que s’incrementi la quantia de la variant sempre i quan es puguin 
iniciar les obres l’any 2002. Pel que fa al que ha dit el Sr. Alcalde en relació a les al·legacions 
de l’any passat,  no es pot pas dir que sigui mèrit de l’equip de govern i més tenint en compte 
que una de les obres que no s’ha inclòs és perquè l’Ajuntament no té el terreny en condicions. 
Per altra banda diu que quan es projecta una obra els preparatius duren tres anys i per tant el 
Sr. Alcalde no es pot atribuir uns mèrits que no són seus. També demana que s’inclogui una 
partida per a enllumenat de la cruïlla  de la Ctra. de Tossa.   
L’Alcalde respon que no és un mèrit de l’equip de govern però que si no s’hagués inclòs la 
cruïlla de Sant Llorenç hagués estat una injustícia i que no tots els projectes duren tres anys. 
Pel que fa a l’enllumenat de la cruïlla de la  Ctra. de Tossa,  diu que ja s’ha demanat diverses 
vegades a carreteres i ha respost que es tracta d’un lloc separat del poble i que per tant no és 
necessari i que, malgrat tot,  es pensa insistir perquè n’hi instal·lin,  degut a l’escassa quantia 
no cal demanar que s’inclogui com a partida concreta en el pressupost de la Generalitat. 



 13 

    
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per unanimitat. 
 
7.3 DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA DE L’APROVACIÓ D’UNA PROPOSTA 
RELATIVA A LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT A LA CRUÏLLA DE LA CTRA. 
DE TOSSA  I EL FUTUR PAS A NIVELL A LA CTRA. DE SANT LLORENÇ. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde proposa que per urgència s’aprovi una proposta en relació a la 
instal·lació d’enllumenat a la cruïlla de la Ctra. de Tossa i al futur pas a diferent nivell de la 
Ctra. de Sant Llorenç, tal com demanava el Sr. Comas. 
La urgència s’aprova per unanimitat. 
 
7.4 SOL·LICITAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES INSTAL·LACIÓ 
D’ENLLUMENAT A LA CRUÏLLA DE TOSSA I LA CONSTRUCCIÓ D’UN FUTUR 
PAS A DIFERENT NIVELL  A LA CTRA. DE SANT LLORENÇ.-        
 
Per unanimitat dels presents s’aprova la següent proposta:  
 
“Sol·licitar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya la instal·lació 
d’enllumenat a la rotonda de la cruïlla de Tossa i el futur pas a diferent nivell de la Ctra. de 
Sant Llorenç.” 
   
8è.- PRECS I PREGUNTES.- 
 
8.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.  
 
No se’n produeixen.  
 
8.2 Referents a altres qüestions.  
 
La Sra. Vila pren la paraula i seguidament fa un resum del balanç econòmic de la Festa Major 
Explica cada un dels conceptes que s’han gastat, així com la procedència dels ingressos 
obtinguts.  
El Sr. Comas pren la paraula i diu que no estan d’acord que s’hagin de comentar en aquest 
apartat temes que s’han tractat en altres punts,  quan ja fa molta estona que s’han parlat. 
El Sr. Alcalde respon que el punt 2n. és per donar compte de les resolucions i per tant no hi ha 
debat i que en tot cas és a l’apartat de precs i preguntes on correspon tractar-los.  
El Sr. Comas pren de nou la paraula  i diu que celebren que després de tants mesos s’hagi 
donat compte del balanç de la Festa Major i demana a la Sra. Vila quin és el dèficit. 
La Sra. Vila respon que 6.088.000—PTA.  
 
El Sr. Comas demana de nou la paraula i diu que se’ls ha convidat a participar en l’elaboració 
del PALS i que el seu grup accepta la invitació  i demana que no sigui un acte simbòlic sinó 
real i que no voldrien que fos un tema de discussió política i que espera que se’ls tingui 
informats puntualment dels temes que es tractin. Seguidament fa referència al que ha dit el Sr. 
Alcalde que hi ha una becària de la UDG per realitzar treballs del PALS i diu que hi ha 
experiència d’altres llocs que una becària no és suficient per tirar endavant aquesta mena de  
projectes. 
El Sr. Alcalde diu que la becària treballa conjuntament amb l’equip redactor i els responsables 
d’Urbanisme i Medi Ambient.  
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El Sr. Ramírez pren la paraula i demana pel servei de transport de malalts que fa la Creu Roja i 
que es diu que es suprimirà així com pel servei d’atenció domiciliària i demana si 
l’Ajuntament se’n farà càrrec si la Creu Roja deixa de prestar-lo i també pregunta si s’ha 
estudiat quin seria el dèficit. 
La Sra. Pla diu que el transport de malalts és un servei deficitari i s’està esperant a veure què 
fa la Creu Roja  i que en cas que no el faci no està previst que l’Ajuntament l’assumeixi. Pel 
que fa al servei de treballadores familiars,  el Consell Comarcal té uns problemes tècnics per 
posar en marxa aquest servei i és previst fer-lo des de l’hospital municipal.  
El Sr. Alcalde diu que primer s’ha de veure si la Creu Roja deixa de fer el servei i després es 
veurà que es fa. 
 
El Sr. Comas pren la paraula i fa referència  a un escrit que ha sortit a la premsa en què es deia 
que  les queixes d’uns veïns afectats pel nou traçat de la línia d’alta tensió estaven instigades 
per CiU de Llagostera i demana al Sr. Alcalde en què es basa per dir això. 
El Sr. Alcalde respon que els veïns que han presentant l’escrit de protesta així li ho han 
manifestat. 
El Sr. Comas demana que es rectifiqui les declaracions ja que al seu entendre es varen dir 
mentides. 
El Sr. Alcalde convida el Sr. Comas a trobar-se i parlar sobre el tema. 
El Sr. Ayach diu que el seu grup és el primer interessat a aclarir aquest tema, ja que és fals que 
cap regidor de CiU incités a ningú i que com molt bé sap el Sr. Alcalde ell personalment li ha 
facilitat telèfons dels possibles afectats i solucions al traçat alternatiu i que pensa que s’intenta 
responsabilitzar els membres de l’oposició per si la proposta no surt bé i es ratifica en la 
postura del seu grup que amb la signatura dels interessats i l’acord de la Coordinadora 
Antilínia  estaran d’acord amb la proposta que es faci. 
 
Seguidament la Sra. González pren la paraula i demana que s’arrangin de manera urgent els 
lavabos del teatre del casino, els vestidors i l’escala d’accés a l’escenari, ja que són unes 
instal·lacions totalment inadequades i a més representen un perill pels actors. També demana 
que s’encengui la calefacció amb la deguda antelació als actes perquè s’hi pugui estar amb un 
mínim de comoditat. Demana que es prenguin seriosament la petició. També pregunta per què 
s’ha rebutjat una subvenció que hi havia concedida per fer una actuació infantil.  
La Sra. Vila respon que troba lleig que els membres de l’oposició només es preocupin dels 
temes que els afecten personalment, ja que la subvenció que no es va acceptar era per a una 
actuació de la companyia en què està la Sra. González, però el motiu pel qual no es va 
acceptar la subvenció no era per això sinó que en primer lloc no estava tot subvencionat i es va 
demanar quan no hi havia cap espectacle contractat  i ara s’ha acordat fer-ho a través de Xarxa 
i ja estava feta la programació infantil. 
El Sr. Alcalde diu que tothom està d’acord  que els lavabos del casino  s’han d’arreglar, però 
que abans de fer una actuació s’ha de planificar juntament amb els projectes que té la Junta del 
Casino i que han d’encaixar amb els de l’Ajuntament. Afegeix que al teatre cal fer-hi una 
inversió important i que s’ha d’anar fent a mesura de les possibilitats. 
El Sr. Moll pren la paraula i diu que ell era al teatre i no va tenir fred,  tot i que reconeix que el 
resultat de la nova calefacció  no ha estat tant bo com s’esperava,  no obstant això pensa que es 
podrà optimitzar per obtenir un resultat millor. Quant als lavabos,  diu que es va mirar amb 
l’aparellador municipal i ara s’està estudiant quina solució s’adopta, ja que cal veure si 
s’adeqüen els existents o se’ns fan totalment nous ajustats a la normativa. 
La Sra. González insisteix que l’espectacle al qual es va renunciar només valia unes 41.000,-
PTA. 
La Sra. Vila respon que,  tal com ja ha dit,  la programació ja estava feta i no era necessària 
aquesta despesa. 
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El Sr. Devant pren la paraula i diu que espera que no s’hagi rebutjat l’obra perquè era de la 
companyia de la Sra. González, ja que això tampoc estaria bé. 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que la Sra. González l’any passat va fer la mateixa pregunta 
en relació als lavabos del casino i el tema està igual. Demana que no hi hagi desqualificacions 
personals, ja que d’ésser així el Ple es pot convertir en una olla de grills i el que és evident és 
que les instal·lacions del teatre estan malament i no pensa que la manera de respondre sigui 
amb desqualificacions personals. 
El Sr. Alcalde diu que diverses vegades alguns  regidors de CiU han exposat al Ple un tema en 
què hi eren directament interessats. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les dotze de la nit i cinc minuts 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 12/2001 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 19 DE DESEMBRE DEL 2001.-  
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia dinou de desembre de l’any dos mil u es 
reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes 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, Manel Ramírez Malagón, Josep Ayach Costa i 
Ramon Soler Salvadó.   
Excusen la seva assistència els Srs. Salvador Devant Ribera i Encarna González Ferrando.        
El Sr. Comas s’incorporarà al moment que es dirà.  
Actua de Secretària la  Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
El Sr. Alcalde declara oberta la sessió i justifica el fet que sigui extraordinària perquè el dia 26 
que és el dia que s’hauria hagut de fer la sessió ordinària,  és festa. 
Afegeix que atès que es tracta d’una sessió extraordinària,  l’acta de la sessió anterior 
s’aprovarà al proper Ple. 
 
1r.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE 
COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:  
 
1.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  
 
Dóna compte de les resolucions de l’Alcalde núms. 1175 a 1224 i afegeix que estan a 
disposició dels regidors que les vulguin examinar. 
Ressalta les següents: 
1218: Per la qual s’atorga llicència d’obres al Departament d’Ensenyament per a la 
construcció de l’IES. Diu que ja s’ha fet la tramitació administrativa i,  tot i que encara el 
Departament d’Ensenyament no ha presentat el projecte executiu,  suposa que ho farà en breu i 
que s’iniciaran les obres així que els camions puguin accedir als terrenys. Acaba dient que 
confia que el curs 2003-2004 ja es posi en funcionament. 
 
1.2 Acords de Comissió de Govern.  
 
Sessió del dia 27de novembre:  
Pel qual s’adjudica a l’empresa Mirfer els treballs del projecte de connexió de les obres de 
sanejament a la zona industrial.  
 
En aquest punt s’incorpora a la sessió el Sr. Josep Comas.  
 
Sessió del dia 4 de desembre:  
Pel qual s’adjudica al Sr. Joan Grau i Pujol els treballs de  desenvolupament gràfic del text 
refós de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament de Llagostera.  
 
Sessió del dia 11 de desembre:  
Pel qual s’aproven definitivament els projectes d’urbanització i compensació del Sector Ganix. 
Pel qual se sol·licita una subvenció a la Diputació de Girona per a millora de l’enllumenat 
públic, 1ª. fase. El Sr. Alcalde explica que l’estudi que es va fer sobre les millores que eren 
necessàries pujava a 80 milions i que ara es tracta d’executar una primera fase que comprèn 
aquells temes més urgents. 



 

 
1.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera hi té 
representació.  
 
El Sr. Barceló pren la paraula i diu que es va fer una reunió del Consorci de la Via del Tren 
per parlar dels possibles estatuts d’un Consorci que gestionaria totes les vies verdes. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde explica que,  d’acord amb la Sra. Regidora de Governació, el dia 
24 de desembre  es farà una reunió de la Junta Local de Seguretat. Explica que el principal 
motiu de la reunió és que des del passat mes de setembre es produeixen a Llagostera uns 6 o 7 
robatoris al mes, que ja s’ha requerit els Mossos d’Esquadra perquè intervinguin fent tasques 
de prevenció, mes tenint en compte que d’acord amb el conveni signat aquestes tasques són 
competència dels Mossos d’Esquadra,   i la resposta no ha estat  bona com  caldria esperar. 
Segueix explicant que en relació a aquest tema ja es va fer una reunió entre alcaldes de 
diversos pobles i responsables dels Mossos d’Esquadra que varen manifestar la manca 
d’efectius que tenen, per la qual cosa caldria una decisió a nivell polític que incrementés els 
efectius. 
 
1.4 Contractacions de personal.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la contractació de la Sra. Anna Comerma durant el període 
d’un mes per dur a terme tasques administratives en relació als treballs dels projectes de 
reparcel.lació del Puig del General i de la Unitat d’actuació núm 5. 
 
2n.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME:  
 
2.1 Aprovar l’adjudicació de les obres d’urbanització de la U.A. Mont-Rei.  
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que es varen presentar tres empreses a la licitació i la que 
va fer l’oferta més avantatjosa va ésser l’empresa Massachs Excavacions.   
El Sr. Comas manifesta que estan d’acord amb la proposta.  
 
El dictamen següent  és aprovat per unanimitat dels presents:    
 
“Vist l'expedient de contractació de les obres del PROJECTE COMPLEMENTARI 
D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ MONT-REI, l'acta d'obertura de 
proposicions i la proposta d’adjudicació que formula la Mesa de Contractació. 
I, de conformitat amb el que estableix el RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i la resta de normativa 
concordant, 
La Comissió Informativa  d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa  al  Ple  l’adopció del següent acord:  
Primer.- Adjudicar la subhasta per a l’execució de les obres del projecte complementari 
d’urbanització de la Unitat d’Actuació MONT-REI, a l’empresa  MASSACHS EXCAVACIONS 
SL, amb domicili social al Paratge Bufaganyes s/n. de Santa Cristina d’Aro,  pel preu de 
80.951.000 PTA, (486.525,31 euros),  IVA inclòs.  
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 80.951.000 PTA, amb càrrec a la partida 
2001.511.60102 del pressupost municipal. 
Tercer.-  Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals, a comptar de la 
notificació d'aquest acord, constitueixi la garantia definitiva per import de 3.238.640  
PTA.(19.461,01 euros) corresponent al 4% del preu de contracte, moment en què li serà retornada 
la garantia provisional. 



 

Tanmateix, un cop constituïda la garantia definitiva, l’adjudicatari s’haurà de personar a 
l’Ajuntament, en el moment que se li indiqui, per a la firma del contracte. 
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui es delegui per a la formalització del 
contracte i per a quantes actuacions siguin necessàries per a l’execució d’aquest acord. 
Cinquè.- Notificar aquest acord també a la resta de licitadors, als quals els serà retornada la 
respectiva garantia provisional, i publicar-ho al BOP. 
Sisè.- Comunicar al Registre Públic de Contractes del Ministeri d’Economia i Hisenda 
l’adjudicació d’aquest contracte.” 
 
2.2 Sol·licitar al Departament de Governació la modificació de les dades econòmiques 
corresponents a la subvenció atorgada pel PUOSC per a la urbanització de la Plaça 
Narcís Casas.  
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Alcalde explica que es tracta d’una modificació formal, 
que el que es pretén és realitzar el projecte en dues fases i així poder aprofitar el màxim de 
subvenció. Afegeix que ja des del principi estava previst  adaptar la inversió a la subvenció 
atorgada pel PUOSC. 
El Sr. Comas pren la paraula i explica que en el moment que es va presentar la petició de les 
obres a incloure en el PUOSC  varen dir que no hi estaven d’acord, ja que consideraven  altres 
obres més prioritàries, no obstant això no volen votar en contra perquè no es pogués 
interpretar en el sentit que no volen que el poble rebi aquests diners, per això el seu vot serà 
l’abstenció.  
 
S’aprova el dictamen amb el següent resultat: 
 
A favor                         7  (ELL) 
Abstencions                  4  (CiU) 
 
“La Comissió de Govern, en sessió tinguda el dia 4 de desembre de 2001, va aprovar 
definitivament el projecte Urbanització del sector de la Plaça Narcís Casas, promogut per 
l’Ajuntament i redactat per l’arquitecte Robert Soler Aluart, 
El projecte aprovat definitivament importa la quantitat de 106.155.648.-PTA, mentre que el 
projecte inicial tenia un pressupost de 95.820.669.-PTA. 
L’elevat import del projecte (106.155.648.-PTA) i la subvenció concedida pel PUOSC 
(29.704.407.-PTA) dificulta l’execució íntegra de l’obra durant l’exercici 2002. 
Donat que el projecte ho permet, s’ha considerat adient dividir-lo en dues fases (1ª. Fase: 
58.374.564.-PTA i 2ª. Fase: 47.781.083.-PTA). 
Per tot això la Comissió informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació ciutadana i 
comunicació, Ensenyament i esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Sol·licitar a la Delegació Territorial del Govern a Girona la modificació de les dades 
econòmiques del projecte Urbanització del sector de la Plaça Narcís Casas, derivades de la 
modificació del projecte, atès que l’actuació subvencionada inicialment pujava la quantitat de 
95.820.669.-PTA, mentre que en el projecte modificat importa 106.155.648.-PTA. 
Segon.- Sol·licitar autorització per a l’execució dins l’anualitat 2002 de la 1ª. Fase del projecte 
per un import de 58.374.564.-PTA.  
Tercer.- Sol·licitar que es mantingui la quantia de la subvenció concedida dins el Programa 
General (PG-2002/17089000002-PG). 
Quart.- Trametre a la Delegació Territorial del Govern a Girona el resum del pressupost 
corresponent al projecte aprovat definitivament, desglossat per fases.” 
 
3r.- MOCIONS.  
 



 

3.1 Moció de CiU de recollida de pessetes sobrants per al Patronat de l’Hospital-
Residència Josep Baulida. 
 
Es llegeix la següent Moció:   
 
“Il.lm. Sr.:  Moció que presenta al Ple de l’Ajuntament de Llagostera, el Grup Municipal de 
Convergència i Unió.  
I. Atès que el proper 1 de gener del 2002 s’inicia el període definitiu d’entrega de la moneda 
única europea, euro.  
II. Atès que la pesseta perdrà la seva condició de mitjà de pagament a partir del 28 de febrer 
del 2002.  
III. Atès que fins el 30 de juny del 2002 hi ha la possibilitat de canviar les monedes de pesseta 
en euros en entitats financeres i a partir d’aquella data,  només es podran canviar pessetes per 
euros en el banc d’espanya.  
IV. Atès que es preveu que hi hagi un gran nombre de monedes,  especialment les de menor 
quantia, que durant aquest període no seran canviades.  
V. Atès que si es disposen els mitjans necessaris, es pot recaptar la moneda sobrant que pot 
arribar a sumar un import econòmic considerable.  
Per aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Llagostera l’adopció dels següents 
acords: 
Primer.-  Organitzar una campanya solidària de recollida de pessetes sobrants al municipi de 
Llagostera.    
Segon.- Demanar  la col·laboració de les entitats, comerços i agents econòmics del nostre 
municipi per tal que hi donin suport, mitjançant la instal·lació de guardioles o altres recipients 
adequats per a  la recollida de la moneda i trametre fulls informatius per tal d’explicar els 
objectius de la campanya.  
Tercer.- Destinar la quantitat recaptada al Patronat Municipal Residència Josep Baulida.   
Ramon Soler Salvadó. D.N.I. núm. 40328014. Josep Comas Boadas. D.N.I. núm. 40312404. 
A Llagostera, 11 de desembre del 2002. 
Il.lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Llagostera.” 
 
Es llegeix la Moció i el Sr. Soler diu que el contingut de la Moció és clar  i que es tracta 
d’intentar captar les monedes que quedin a les cases amb motiu de la introducció de l’euro. 
Demana la col·laboració dels llagosterencs  per destinar l’import del que es reculli a satisfer 
necessitats de la Residència Josep Baulida. Diu que és difícil de valorar quina pot ésser la 
quantitat de diners que es pot obtenir, però pensen que no és massa difícil portar-ho a terme. 
La Sra. Pla pren la paraula i respon que creu que és una bona idea, però que a nivell estatal hi 
ha tres ONG que fan aquesta campanya i que concretament a Llagostera la Creu Roja té 
previst fer-la per destinar-ho al tercer món i pensen que no estaria  bé que per part de 
l’Ajuntament també es fes. 
El Sr. Soler respon que el que el seu Grup vol és que el diners es destinin a Llagostera, ja que 
també té necessitats, i  que es podrien destinar per exemple al servei de transport de malalts 
que l’altre dia comentava al Ple la Sra. Pla que era deficitari i que no es pot oblidar que en 
bona part el paguen els usuaris. 
La Sra. Pla respon que ells creuen que aquestes campanyes està millor destinar-les a la 
solidaritat amb el tercer mon, ja que les necessitats de Llagostera s’estan cobrint.  
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que el que no vol fer l’equip de govern es trepitjar les 
activitats que fan altres entitats i tampoc veurien correcte dir a aquest entitats a què han de 
destinar el diners que recullin. 
El Sr. Soler vol prendre de nou la paraula i el  Sr. Alcalde li diu que pensa que la Moció està 
suficientment debatuda i que si en tot cas vol afegir-hi alguna cosa que ho faci a l’apartat de 
precs i preguntes. 



 

El Sr. Soler demana que consti expressament en acta que l’Alcalde no li deixa exposar el seu 
parer. 
 
Sotmesa la moció a votació, és rebutjada amb el següent resultat: 
En contra  7 (ELL) 
A favor  4 (CiU).” 
 
4t.- PROPOSTES URGENTS.- 
 
4.1.- DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE 
LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP DE CiU A L’ACORD DE 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
 
El Sr. Alcalde justifica la urgència en el fet que les al·legacions van arribar a l’Ajuntament ahir 
i que s’ha de publicar el text abans de final d’any. 
 
La urgència és aprovada per unanimitat.  
 
4.2 RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’ACORD 
D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS I APROVACIÓ 
DEFINITIVA.-  
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Soler perquè exposi  les al·legacions presentades pel seu 
Grup a l’acord d’aprovació provisional  de les ordenances fiscals per a l’exercici del 2002. 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que les al·legacions presentades van en consonància amb el 
que ja varen exposar en el Ple d’aprovació provisional. Diu que consideren que l’increment de 
les ordenances representa una pèrdua del poder adquisitiu del contribuents, ja que els salaris a 
Catalunya no s’incrementen el que s’incrementa l’IPC i a més l’equip de govern de Llagostera 
ha incrementat el 4% , percentatge molt superior al 2,7 en que està l’IPC en aquests moments. 
Afegeix que ell ja va dir al moment de l’acord provisional que pensava que l’IPC no 
s’incrementaria el 4% . Segueix dient que ells en el text modificat que presenten proposen una 
modificació a la baixa d’un 25% de totes les tarifes i que també es proposen modificacions 
puntuals a l’ordenança d’escombraries en relació al que han de pagar els industrials, 
bonificacions a la gent amb uns ingressos mínims i,  pel que fa a l’Ordenança de l’IAE,  un 
increment de la bonificació en els casos de primer establiment de les indústries. 
El Sr. Moll  pren la paraula i diu que quan en la proposta del Grup de CiU es diu que els 
impostos s’han incrementat una mitjana del 4% no és cert, ja que no tots els tributs municipals 
han sofert aquest increment, sinó que n’hi ha un bon nombre que no s’han incrementat, perquè  
si es fa un repàs es pot veure que de les 23 ordenances fiscals existents només 10 
s’incrementen el 4%, la qual cosa representa un mitjana de menys del 2,5 que  proposa CiU, ja 
que la mitjana  és del 2,13. 
El Sr. Soler pren de nou la paraula i diu que quan es parla de l’increment sobre el 4% es fa 
referència a les ordenances que es modifiquen i la seva petició és en el sentit que siguin 
aquestes les que s’incrementin un 2,5%, ja que com es lògic a les ordenances que no s’han 
tocat no hi fan referència. 
El Sr. Moll diu que el que no és seriós és quan es parla de l’increment dels sous es parla d’una 
mitjana del 2 o 25%,  mentre que quan es fa referència a la mitjana d’increment de les 
ordenances es parli del 4% sense tenir en compte que hi ha moltes ordenances que no s’han 
incrementat. Per altra banda diu que no cal oblidar que quan es parla de tributs es fa referència 
a dos conceptes per una banda els impostos i per l’altra les taxes. Pel que fa als impostos,  que 
representen unes 2/3 parts del que es recapta dels contribuents,  diu que l’únic que 
s’incrementa és l’impost de vehicles, mentre que les taxes que paguen els contribuents per 



 

prestacions directes,  algunes s’incrementen un 4%, però no s’ha d’oblidar que estan 
plenament justificats en els informes econòmico-financers que figuren a l’expedient. Acaba 
dient que,  tal com ja ha indicat,  l’increment mitjà d’impostos i taxes representa 
aproximadament un 2,13% i no un 4% com diu el Sr. Soler. 
El Sr. Soler pregunta al Sr. Moll si pensa o no que queda clar que de les 10 ordenances a les 
quals es fan al·legacions s’ha incrementat un 4%  i si quan es parla de l’increment dels salaris 
es parla del 2 o 2,5 és perquè encara s’estan negociant. Pel que ha dit el Sr. Moll que les taxes 
venen justificades en els estudis econòmics, no faltaria que els estudis preveiessin més 
ingressos,  cosa que seria totalment il·legal,  ja que no es pot superar el cost. Acaba dient que 
la seva petició és que les ordenances modificades s’incrementin el 2,5% i no el 4% com s’ha 
fet.  
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu al Sr. Soler que s’ha donat resposta  a allò que diu l’escrit i 
allà es parla de mitjana dels impostos i no com diu el Sr. Soler,  que només feia referència a 
les ordenances modificades. Diu que quan es modifiquen les ordenances es fa amb referència a 
l’IPC i no a l’increment dels salaris. Afegeix que el Sr. Soler en el seu escrit diu que en els 
últims anys hi ha hagut una pèrdua de poder adquisitiu, cosa que no és certa si es comproven 
els increments de les ordenances i l’increment de l’IPC durant els anys 1999, 2000 i 2001. Diu 
que al text de les ordenances que es proposa ja es recull la modificació que va demanar CiU a 
l’acord d’aprovació provisional pel que fa a l’Ordenança de Recolllida d’Escombraries. Quant 
a les modificacions que proposa CiU en relació a la recollida dels industrials,  ha de dir que és 
tema que preocupa, com ja va manifestar en el Ple on es varen aprovar provisionalment les 
ordenances,   i que s’està pendent de l’ordenança tipus que ha de treure la Junta de Residus. 
Pel que fa a l’increment de les bonificacions de l’IAE que demanen,  pensen que la que hi ha 
és prou generosa  i dóna la sensació que el Grup de CiU sempre en vulgui més 
El Sr. Soler insisteix que les seves al·legacions només fan referència a les ordenances 
modificades i a més s’ha de tenir en compte que l’increment de l’IPC quedarà lluny del 4% , 
cosa que ells ja van dir en el Ple d’aprovació provisional. 
El Sr. Alcalde acaba dient que quan s’està a l’oposició el més fàcil es voler rebaixar els 
impostos,  però que quan es governa s’han de donar els serveis i és necessari obtenir ingressos 
suficients per poder-los donar. 
 
El dictamen següent és aprovat amb el següent resultat:   
 
A favor                     7 (ELL) 
En contra                  4  (CiU ) 
 
“Vistes les al·legacions presentades pel Sr. Josep Comas Boadas, portaveu del Grup Municipal 
de Convergència i Unió, ( R.E. núm. 3550, de data 18 de desembre ) a l’acord provisional de 
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici del 2002. 
Atès que l’al·legació es basa fonamentalment en el seu desacord per l’increment previst en 
l’acord d’aprovació provisional  de modificació de les ordenances fiscals, ja que al seu 
entendre és excessiu en relació als increments salarials previstos a Catalunya l’any 2002 . 
Atès que és cert que en l’acord  d’aprovació provisional figura un increment del 4% pel que fa 
a l’Impost de Circulació de Vehicles, sense que s’incrementi cap més impost, tot i que 
l’Impost sobre Béns Immobles i l’Impost sobre increment del valor dels terrenys es veuran 
incrementats en un 2% com a conseqüència que els pressuposts Generals de l’Estat preveuen 
aquest increment pels valors cadastrals que serveixen de base per a l’aplicació dels dits 
impostos. 
Atès que segons consta en els estudis econòmics que figuren a l’expedient de modificació de 
les ordenances, els increments proposats per les taxes  per  aprofitaments especials i prestació 
dels serveis queden  plenament justificats, ja que els ingressos previstos no són superiors als  
costos  del serveis o aprofitaments especials. 



 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades  pel Sr.  Josep  Comas, portaveu del Grup 
Municipal de Convergència i Unió, a l’acord provisional de modificació de les ordenances 
fiscals per a l’exercici del 2002, atès que l’increment  mig dels impostos municipals no és del 
4% com al·leguen en el seu escrit, sinó que únicament l’impost municipal de circulació de 
vehicles s’ha incrementat en aquesta quantia i,  quant a l’import de les taxes,  l’increment 
queda plenament justificat en els estudis econòmics que consten a l’expedient d’aprovació 
provisional. 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2002. 
Tercer.- Aprovar definitivament l’ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa pel servei de 
clavegueram. 
Quart.- Publicar en el B.O.P. els articles de les ordenances modificades, així com el text 
íntegre de la nova ordenança núm. 19.” 
 
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. Soler demana al Sr. Alcalde que deixi debatre degudament els temes en el punt que els 
correspon, encara que això no els sigui còmode. Seguidament fa referència a la seva Moció 
relativa a la recollida de pessetes i insisteix  que la seva intenció era que els diners que es 
recollissin anessin destinats a Llagostera, ja que moltes vegades en el servei de transport que 
fa la Creu Roja,  són els propis receptors els que  paguen aquest servei. 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Soler que el que és evident és que ha pogut exposar tot el que 
volia, però que la funció seva és dirigir els debats per tal d’evitar que siguin desordenats i 
inacabables. 
El Sr. Soler diu que no és cert que hagi pogut exposar tot el que volia, ja que en el debat de la 
Moció del punt 3.1 no se l’ha deixat parlar. 
 
El Sr. Soler pren de nou la paraula i demana per què no funciona la calefacció del Casino, ja 
que l’últim dia que s’hi va fer un acte no es podia resistir el fred i no ho troba lògic tenint en 
compte que fa poc s’ha instal·lat un nou sistema de calefacció.  
El Sr. Moll pren la paraula i explica que quan es va plantejar arranjar la calefacció del teatre es 
va consultar els empresaris que ja havien estat treballant en la calefacció del casino i que varen 
aconsellar el sistema que s’ha fet. Diu que per diverses causes es va anar allargant al tema, ja 
que al posar la calefacció de gas també va intervenir l’empresa del gas i que efectivament ara 
que fa força fred la calefacció no escalfa prou. Afegeix que el dilluns passat s’ho varen estar 
mirant i fent proves i sembla que pot venir d’un cremador i que es canviarà i s’espera que així 
funcioni bé i doni un bon rendiment. 
El Sr. Soler diu que així ho espera i que el  públic que assisteixi als actes que hi ha previstos 
per a  aquests dies de festa ho pugui fer  en les degudes condicions. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que per part de l’oposició s’acusa l’equip de 
govern de no ésser transparent i no donar-los informació i demana als membres de l’oposició 
que diguin en que pensen que no hi transparència i en quins temes no se’ls dóna informació. 
El Sr. Comas respon que per exemple quan es convoquen les Comissions Informatives no 
tenen els expedients a la seva disposició per poder-los consultar. 



 

El Sr. Alcalde diu que això no és cert i que sempre se’ls deixa consultar tots els expedients que 
demanen. 
El Sr. Comas demana a la Secretària quantes vegades no ha passat que els expedients de les 
Comissions Informatives no estaven a la seva disposició. 
La Secretària respon que alguna vegada s’ha donat el cas. 
El Sr. Alcalde diu que si volen informació el normal és anar a les Comissions Informatives i es 
dóna el cas que algun regidor de CiU no ha assistit ni a una tercera part de les convocades. Per 
altra banda diu que en relació a la queixa presentada per CiU perquè s’havia convocat 
Comissió Informativa amb caràcter extraordinari,  ha de dir que no era possible fer ni la 
Comissió ni el Ple ordinaris, ja que el Ple coincidia amb un dia de festa i que per altra banda la 
convocatòria es va fer amb l’antelació que fixa la llei.  
El Sr. Alcalde diu que en relació a la queixa del Sr. Soler sobre la manera de  fer el debat,  diu 
que el que intenta és acotar el tema per evitar debats inacabables i aconsella  la lectura del 
Reglament d’Organització,  Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals pel que 
fa al tema d’ordenació dels debats. 
Quant al tema concret de la Moció sobre recollida de pessetes presentada per CiU diu que el 
que l’Ajuntament no vol és trepitjar activitats que fan entitats i si la Creu Roja creu convenient 
destinar el que  reculli d’aquesta campanya a un fi determinat i no a un altre pensa que 
l’Ajuntament no hi  ha d’intervenir. 
 
Seguidament el Sr. Ayach pren la paraula i demana que la Sra. Pla informi de les raons per les 
quals  es vol tancar al trànsit alguns carrers els dies de mercat. 
La Sra. Pla explica que hi havia molts problemes de circulació i que com que era molt difícil 
que pogués passar un cotxe, aquests circulaven per sobre la vorera amb el perill que això 
representa per a les persones que surten de casa seva o dels establiments. Afegeix que  es va 
parlar amb els comerciants i no varen fer-hi oposició. 
El Sr. Ramis pren la paraula i diu que es va explicar als comerciants que el que es vol és evitar 
que passin vehicles però que no hi cap problema per a la càrrega i la  descàrrega i  perquè els 
veïns de la zona passin. Diu que no es talla el carrer que el que es fa és que els cotxes no  hi 
puguin circular. 
El Sr. Ayach diu que hi ha comerços que venen al detall que han sortit molt perjudicats amb 
aquesta mesura i que la solució seria la que ell mateix va apuntar en un Ple i que seria 
regularitzar el sector de la fruita i prohibir als marxants que deixin  el camió aparcat vora la 
parada i que al seu entendre s’haurien de prendre altres mesures  i no aquesta, ja que s’han 
prioritzat els beneficis dels marxants i el seu grup s’oposa a aquesta solució i demanen que es 
reconsideri. 
El Sr. Alcalde diu que si s’ha adoptat aquesta mesura ha estat pensant en  la seguretat dels 
vianants. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde  fa referència a una carta que ha adreçat el portaveu de CiU als 
alcaldes del pobles veïns dient que hi ha tibantor entre l’equip de govern i CiU, diu que és 
evident que hi ha tibantor tal com diu el Sr. Comas, però que també és evident que la culpa en 
tot cas és de tots. Que per part de l’equip de govern s’intenta en tot moment tenir en compte 
l’oposició, però que la manera de fer de CiU no ajuda gaire,  ja que les afirmacions que fa a la 
carta que ha adreçat  als alcaldes veïns dient que se’ls vol utilitzar no és cert, l’única cosa que 
es pretén amb el sopar a què se’ls ha convidat aprofitant l’acte de presentació del llibre el 
Termenal de Llagostera, és correspondre a allò que tot sovint fan altres pobles quan conviden   
membres de l’Ajuntament a festes i altres actes. Diu que vol remarcar que aquest és un acte 
institucional. Afegeix que,  malgrat que CiU ha intentat boicotejar l’acte,  els alcaldes veïns hi 
assistiran. Acaba dient que primer es fa la presentació del llibre i un pica pica a l’Ajuntament i 
els convida a assistir-hi. 



 

El Sr. Comas diu que el divendres assistiran a l’acte alguns regidors del seu grup,   ja que 
altres per motius professionals no poden,  i diu que no és cert que s’hagi volgut boicotejar 
l’acte amb els alcaldes veïns, sinó al contrari,  que el que s’ha volgut és explicar-los per què 
CiU no hi assistirà. 
La Sra. Vila pren la paraula i demana al Sr. Comas si no pensa disculpar-se públicament pels 
insults totalment injustificats que varen dirigir a l’Alcalde de Llagostera, per una raó que en 
realitat es va tractar d’un error de CiU. 
El Sr. Comas diu que ja han entrat un escrit al registre de l’Ajuntament disculpant-se. 
La Sra. Vila diu que,  atès que els insults es varen fer a través d’un mitjà de comunicació,  la 
disculpa s’hauria de fer pel mateix mitjà. La Sra.Vila demana al Sr. Alcalde que expliqui en 
què varen consistir els insults de CiU a la seva persona. 
El Sr. Alcalde explica que es va publicar en un mitjà de comunicació que ell era un  prepotent  
i un autoritari, ja que havia convocat els membres de l’oposició a un sopar el dia 14 de 
desembre i que havien rebut la invitació un dia abans quan en realitat la invitació era per al dia 
21 de desembre i per tant l’havien rebuda amb més d’una setmana d’antelació. 
La Sra. Vila acaba explicant que la presentació del llibre El Termenal de Llagostera és un acte 
públic que es fa a les vuit del vespre del dia 21 de desembre a la  sala de plens de 
l’Ajuntament. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts d’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.   
 

L’ALCALDE                LA SECRETÀRIA 
 



 

ACTA Nº 1/2002 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 30 DE GENER DEL 2002.-  
A la vila de Llagostera a les nou i set minuts del vespre del dia trenta de gener de l’any dos 
mil dos 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, Manel Ramírez Malagón, Josep Ayach Costa, Ramon Soler 
Salvadó, Salvador Devant Ribera i Encarna González Ferrando. Excusa la seva assistència el 
Sr. Josep Comas Boadas. Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
El Sr. Alcalde declara oberta la sessió i explica que per agilizar el Ple dels pressupostos no 
s’aprovaren les actes de les sessions anteriors,  tot i que els regidors ja tenen els esborranys. 
Seguidament justifica  que el Ple es faci al Teatre i no al Saló de plens pel fet de permetre 
més aforament. 
 
1r.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA:  
 
1.1 Aprovació del pressupost municipal i de la plantilla de personal per a l’any 2002.  
 
Seguidament dóna la paraula al Sr. Moll, el qual explica que el pressupost municipal és un 
conjunt de tres pressupostos,  el del propi Ajuntament, el del Patronat Municipal d’Esports i 
el del Patronat de la Residència Josep Baulida. A continuació  fa un resum de la quantia del 
pressupost desglossat per capítols tant d’ingressos com de despeses.  
Segueix  explicant que el pressupost de cada organisme autònom ha estat elaborat i debatut 
en els òrgans de govern  de cada Patronat. 
A continuació fa una detallada explicació de les inversions previstes en el pressupost de 
l’Ajuntament i de les fonts de finançament de les  dites inversions,  d’acord amb allò que 
consta a l’annex d’inversions que figura a l’expedient del pressupost.  
Seguidament fa referència a la càrrega financera prevista per a l’exercici del 2002,  que és de 
l’11,993%  
Pel que fa a la plantilla de personal,  diu que és previst que el personal funcionari 
s’incrementi en una plaça d’agent de la Policia Local i el personal laboral  en tres: un 
d’arquitecte tècnic, un dinamitzador cultural i  una educadora de la llar d’infants a temps 
parcial. 
Tot seguit ressalta  l’important increment que hi ha hagut en els ingressos ordinaris del 
pressupost de l’Ajuntament ja que des dels 426.000.000,-ptes de l’any 1998 es preveu que  
l’any 2001 superin els 543.000.000,-ptes., la qual cosa representa un increment anual del 9% 
en aquest període.  Afegeix que cal aprofitar la bona conjuntura que hi ha i fer una bona 
gestió.  Afegeix que a més tot això s’ha aconseguit sense incrementar els tributs d’acord amb 
el compromís que varen adoptar en el seu programa electoral, ja que els increments dels 
tributs  l’any 2002 ha estat globalment de l’1,97, mentre que per a les taxes un 2,62, molt per 
sota de l’IPC, amb la qual cosa es demostra que s’ha fet un increment significatiu dels 
ingressos, però no dels impostos, això vol dir que hi ha hagut una bona gestió. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde pren la paraula i diu que a continuació els regidors exposaran el 
pressupost de les seves respectives responsabilitats i dóna la paraula a la Sra. Vila. 
 
La Sra. Vila passa a exposar els temes de la seva àrea. Destaca que en les partides de Festes 
hi ha hagut una progressiva substitució de les despeses corrents per inversions que van 
encaminades a l’adquisició d’utillatge que serveixi per més d’un any,   amb la finalitat de 
poder anar reduint les despeses ordinàries,  així per exemple l’any passat es va fer  una  
 



 

inversió al teatre en luminotècnia de més d’un milió de pessetes i això representa un estalvi 
per no haver de llogar cada vegada els aparells, també es va fer una inversió en les carrosses 
dels Reis, ja que s’han adaptat uns vehicles que serviran cada any i també permetrà un estalvi 
en les despeses. Afegeix que tot això ha estat possible gràcies a la col·laboració dels 
membres de la Comissió de Festes i altres veïns que no són de la Comissió, però que també 
hi han col·laborat, la qual cosa també és positiva ja que demostra més participació. 
Pel que fa a Cultura,  destaca la partida destinada a cursets,  que és un tema que els fa sentir 
molt satisfets, pel fet  que sense apujar l’aportació municipal l’oferta és més àmplia i 
s’aconsegueix equilibrar ingressos i despeses.  
Quant a les subvencions a entitats,  diu que en el pressupost que se sotmet a aprovació hi ha 
un petit increment en relació a l’any passat, justificat pel fet que s’inclou la subvenció que 
rebrà l’Associació Xarxa per l’organització del teatre infantil. Segueix explicant que aquest 
any també se seguirà el criteri de fer convenis amb les entitats  però s’aplicarà amb més rigor 
l’exigència de justificar la despesa. 
Pel que fa a la Biblioteca,  diu que aquest any es preveu la informatització, ja que així ho ha 
decidit la Central de Biblioteques, que els costos per a l’Ajuntament no són significatius 
perquè és  previst que ho financiï en gran part la Generalitat. Com a inversió a la Biblioteca,  
diu que és previst canviar el terra i també el del pis de baix. 
Pel que fa al Teatre,  l’any passat s’hi va fer una inversió important  dotant-lo de 
luminotècnia i es va canviar el sistema de calefacció i aquest any es preveu arranjar els 
lavabos. Pel que fa a la programació,  diu que es preveu una programació semblant a la de 
l’any passat. Afegeix que també es preveu una millora en el manteniment i que per altra 
banda els alumnes de l’escola del teatre que la utilitzen també en tenen cura i això es nota. 
Pel que fa a Joventut,  diu que aquest any es consolidarà el PIJ,  que s’instal·larà a l’entrada 
de la biblioteca. 
Segueix explicant que s’estan fent gestions per aconseguir més participació del jovent en el 
tema de les festes i precisament en aquest camp s’incrementen els esforços i per això el 
pressupost contempla la plaça de dinamitzador sòcio-cultural,  que es dedicarà als temes de 
Joventut i Cultura. 
Acaba dient que cal tenir en compte que els ajuts de la Generalitat en matèria de Cultura i 
Joventut a Llagostera son molt escassos   i una bona prova ha estat  la subvenció del Pla de 
Joventut, que ha estat deplorable per minsa i ja s’estan fent passos per reclamar i demanar 
explicacions sobre quins criteris s’han seguit per atorgar les subvencions, si és que hi ha 
hagut algun criteri, no obstant això,  diu que se seguirà treballant en aquest camp. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Ramis, que explica que per a de foment d’activitats es 
preveuen subvencions per a la indústria i la ramaderia semblants a l’any passat. Afegeix que 
s’estan fent estudis sobre la realitat dels serveis i de la indústria del poble aprofitant la 
redacció del PALS, la qual cosa serà molt útil per tenir una idea de la situació dels diferents 
sectors. Afegeix que  aquest any també es preveu contractar una persona com a agent de 
desenvolupament local, amb l’objectiu que faci tasques de suport al comerç i la indústria i 
elabori estudis,  pensa que serà una feina llarga, però molt profitosa per  conèixer la situació 
real de Llagostera.  
Pel que fa a la promoció turística,  diu que l’any passat es va fer la campanya gastronòmica  
dels restaurants que va ésser profitosa i que aquest any també és previst fer-la. 
Pel que fa al tema de Sanitat,  explica que l’any passat es va signar el conveni amb l’Institut 
Català de la Salut per a l’ampliació del dispensari i que ara ja s’estan fent les obres, però que 
caldrà revisar el conveni,   ja que es preveu que caldrà afegir-hi diners. Diu que confia que 
una vegada finalitzada l’obra l’usuari noti la millora del servei. 
Pel que fa al Cementiri,  diu que l’any passat es va contractar l’obra,  que més que una 
ampliació s’ha de dir que és una adaptació del cementiri a les necessitats actuals. Explica les 
millores que es preveu fer aquest any,  com són la compra d’escales i un aparell per 



 

transportar els taüts. Afegeix que també el pressupost contempla partida per anar arranjant 
les teulades del cementiri. 
A continuació pren la paraula el Sr. Noguera i diu que en el pressupost es contemplen les 
partides suficients per seguir en la mateixa línia de l’any anterior i millorar les actuacions de 
recollida selectiva i  mesures contra incendis. Afegeix que en la recollida selectiva es 
comencen a notar els resultats, ja que moltes setmanes es recullen 1.000 kg. de vidre i que 
s’ha millorat la gestió de la deixalleria en haver canviat els contenidors per altres de més 
grossos que permeten espaiar els viatges de retirada i,  per tant,  és més rendible. Diu que 
s’està estudiant fer la recollida de matèria orgànica, però que primer cal millorar la resta de 
recollida selectiva. 
Pel que fa a l’aigua i el sanejament,  s’ha fet un nou concurs que està pendent d’adjudicar 
amb l’objectiu de millorar el servei  i fer una gestió integrada de l’aigua. Diu que en aquest 
sentit també es preveu la instal·lació de gota a gota per rec amb l’objectiu d’estalvi aigua. 
Segueix explicant que s’amplia el servei de neteja viària amb el Consell Comarcal per tal de 
cobrir les necessitats de les urbanitzacions. 
Pel que fa a la neteja de boscos i actuacions en camins, ponts i  rieres,   també hi ha partides 
destinades a aquestes actuacions i s’espera que la Generalitat confirmi una subvenció que hi 
ha sol·licitada per tal de poder ampliar aquests partida. 
També es contempla partida per seguir amb la senyalització dels veïnats i acabar de posar les 
bústies que encara falten.   
Acaba dient que també s’ha previst una partida de 500.000,-ptes destinada a tirar endavant el 
tema del  Consorci del Massís de l’Ardenya. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Barceló, que  en primer lloc com a President del Patronat 
Municipal d’Esports informa  que el pressupost del Patronat d’Esports s’ha redactat en el 
Consell del Patronat format per regidors de l’Ajuntament, representants de les entitats 
esportives  i tècnics del Patronat. Segueix explicant el funcionament del Patronat i de la 
millora de la gestió que es va aconseguir amb el nomenament  d’un gerent que ha permès 
gestionar millor tant els ingressos com les depeses. Diu que a partir del proper pressupost 
s’intentarà destinar més diners a la partida de manteniment de les instal·lacions perquè 
s’haurà aconseguit que els jugadors es facin càrrec d’una part de les despeses que fins ara 
assumia el Patronat. 
Diu que aquest any torna a figurar en el pressupost la construcció d’una caseta per al 
generador del polivalent,  ja que l’any passat no es va poder fer per manca de contractistes  
interessats a fer l'obra. 
Pel que fa a la Llar d’Infants,  explica que des  que es va crear el Consell Escolar tots els 
temes de gestió i funcionament de la Llar es tracten allà i allà es decideixen  les inversions 
d’acord amb els límits pressupostaris. Diu que la guarderia s’ha anat adequant a la normativa 
i que ara es pot dir que quasi està correcta . També es preveu una educadora de suport per les 
hores de dinar i que com a inversió s’arranjarà el terra del porxo. 
Quant a les inversions al CEIP, pot semblar que hi ha una disminució de les inversions però  
aquest any es pensa fer una valoració de tot el centre i fer un pla de millores per garantir que 
estigui en les òptimes condicions. Segueix explicant que l’any passat es va arranjar la pista 
amb la col·laboració econòmica de l’AMPA. 
Explica que les subvencions a les escoles es mantenen en la mateixa línia que els anys 
anteriors, que abans se subvencionava el servei de logopèdia,   però donat que els beneficiats 
eren pocs es va creure convenient destinar aquesta quantia a altres finalitats que repercutissin 
en un major nombre de nens i nenes, com ara el programa de descoberta de la natura. 
Afegeix que també se subvencionarà el premi Crònica de l’IES, per premiar el millor treball 
dels alumnes del centre.  
Diu que és previst que aquest any  comencin les obres de l’IES i,  tot i que no és 
l’Ajuntament qui fa l’obra,  haurà de vetllar perquè es faci el màxim de bé. 
 



 

 
 
 
Seguidament diu que també es contempla les despeses de la Unitat d’Escolarització 
Compartida, que es fa per a uns quants joves als quals no els és possible seguir el ritme 
d’aprenentatge de l’ESO.  
 
A continuació pren la paraula la Sra. Pla i explica  que en Serveis Socials se segueixen fent 
els tallers destinats a nens amb problemàtiques socials i els destinats a dones immigrants. 
Que s’incrementa l’horari de l’administratiu de Serveis Socials amb l’objectiu que  l’assistent 
social i l’educador es puguin dedicar més als seus temes específics.També se segueix amb el 
servei del Mediador Cultural que presta serveis a les àrees de sanitat i ensenyament. Explica 
que aquest any es posaran en funcionament els pisos de la Fundació Ramon Noguera que 
l’Ajuntament  va cedir. 
Pel que fa a la Llar d’Avis,  s’hi preveuen tot un seguit d’activitats com són unes sessions de 
cine fòrum que es faran amb col·laboració  amb el Consell Comarcal i tota una sèrie de 
xerrades. També es posarà en funcionament el servei d’ajuda domiciliària i explica en què 
consisteix aquest servei. 
Pel que fa a la Residència Josep Baulida,  s’ha intentat millorar el servei a les persones que 
estan al centre  i els esforços han anat i van en aquest sentit, per això s’ha contractat una 
animadora i també s’ha ampliat la jornada de la fisioterapeuta. Diu que també es preveu fer 
una inversió per millorar el servei de centre de dia. 
Referent al tema de solidaritat amb el tercer món,  diu que s’ha incrementat la partida, tot i 
que encara no s’arriba al 0,7%, però que de mica en mica es va aconseguint. Afegeix que 
l’any passat es va destinar una part d’aquest fons a subvencions per finançar la vinguda de 
nens saharauís, ja que creuen que és interessant perquè a més de passar aquí una dies 
s’aprofita per fer-los revisions mèdiques. També una altra part del fons va servir per finançar 
un  menjador d’estudiants de Nicaragua. 
Pel que fa a l’àrea d’Obres i Serveis, el pressupost preveu una partida per eliminació de 
barreres arquitectòniques i aquest any també es contempla però en primer lloc cal fer el 
projecte i,  atès que el projecte és molt costós,  s’està buscant el finançament  i s’estan fent 
gestions amb el Ministerio de Asuntos Sociales. Segueix dient que es torna a contemplar la 
partida d’enjardinament perquè l’any passat la subhasta va quedar deserta. Pel que fa a 
l’enllumenat,  està previst treure a concurs  el manteniment i les millores per a l’any 2002. 
També hi ha partida prevista per a l’arranjament de carrers , diu que es faran els carrers que 
siguin més urgents i es taparan forats d’altres. 
Pel que fa a Seguretat Ciutadana,   hi tornen  a figurar les obres de l’antic quarter de la 
Guàrdia Civil, que també va quedar desert l’any passat i s’ha revisat el pressupost. Pel que fa 
al personal, és previst donar més formació i s’incrementa la plantilla en un agent, també 
s’intenta millorar el servei a través del conveni amb els Mossos d’Esquadra. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que el pressupost del 2002 segueix la línia 
de l’anterior.  
Que a l’àrea d’Urbanisme s’incrementa la plantilla amb una plaça d’arquitecte tècnic, tot i 
que en el pressupost anterior també hi era però en règim de prestació de serveis i ara serà en 
règim laboral i,  tal com és preceptiu,  es convocarà el concurs per cobrir la plaça. 
Pel que fa a la partida de plànols i projectes,  es preveu una partida de 20 milions de pessetes, 
ja que si en els propers anys es volen fer actuacions han d’estar redactats i aprovats els 
corresponents projectes, ja que les tramitacions són lentes i s’han de treballar amb força 
antelació. Explica que entre els projectes previstos hi ha el de la reparcel.lació del Puig del 
General, la revisió de les Normes Subsidiàries, el d’urbanització i reparcel.lació de la Unitat 
d’actuació 2 i 5 i 6. També es preveu la redacció del projecte d’urbanització dels carrers dels 
voltants del cementiri i el projecte del pla d’accessibilitat 1a. Fase. 



 

 
 
Seguidament explica que el pressupost també contempla l‘execució de les obres de la Plaça 
Narcís Casas 1ª. fase i diu que si és en dues fases és per temes econòmics. 
Explica que es tornen a contemplar les obres d’urbanització del Puig del General, que la 
dinàmica d’aquest projecte no els permet estar satisfets, però que si no s’ha avançat més no 
és perquè no s’hi hagi treballat sinó perquè no ha estat possible, ja que és un projecte que 
s’arrossega de molts anys i que necessita moltes modificacions. Diu que és un projecte molt 
difícil però necessari i que espera que aquest any es pugui adjudicar l’obra. Afegeix que 
també es preveu encarregar un projecte per a l’arranjament del Passeig Pompeu Fabra.   
Quant a la partida d’adquisició de finques,  diu que en el pressupost dels anys 2000 i 2001 ja 
s’havia consignat partida per a aquest concepte i que s’han anat acumulant, aquest any es 
preveu una partida de 43 milions de pessetes, però el 80% d’aquesta quantitat ja està 
emparaulada, ja que es pensa adquirir l’antiga fàbrica de Can Roig, per destinar-la a usos 
culturals. Diu que també és prevista la compra d’un terreny a la Baixada de la Costa que està 
afectat per zona verda. 
Segueix explicant que una altra partida important de les inversions d’urbanisme són les 
quotes urbanístiques per satisfer la quantitat que ha d’aportar l’Ajuntament com a propietari 
de parcel·les al sector Ganix i Fonollerons, les quals una vegada urbanitzades  es podran  
vendre o bé destinar-les a habitatges socials. 
Diu que malgrat tot l’exposat, ha de dir que la feina des de la regidoria d’Urbanisme no 
s’acaba aquí, ja que hi ha molts temes que no tenen partida pressupostària però que també 
s’hi ha d’estar a sobre i que actualment són moltes les que estan previstes o iniciades,  com 
ara les obres de millora de les entrades del poble  o el cas de la cruïlla de Sant Llorenç. 
Afegeix que també s’ha de treballar per aconseguir que es faci una entrada al poble des de la 
C253, que cal fer un seguiment del projecte de la variant  per vigilar l’impacte, sorolls, 
vialitat, accessos etc.. Una altra obra  que s’haurà de fer és la rotonda de la Plaça del Carril 
que,  tot i que Carreteres diu que no és de la seva competència,  ja es va aconseguir que 
s’inclogués en el projecte. També cal estar a sobre per veure com quedarà la C250 al seu pas 
pel nucli urbà  una vegada estigui feta la variant. Cal estar  a sobre de la legalització de les 
urbanitzacions  i en aquest sentit diu que les obres de la urbanització Mont-Rei ja estan 
adjudicades i que  La Canyera i Font Bona  estan fent tràmits per legalitzar-se.  
Seguidament  fa referència a la regidoria de Participació Ciutadana i Comunicació i  informa 
que s’ha contractat la redacció del PALS, i que es pretén elaborar aquest Pla amb la 
participació de la gent i que l’empresa que fa el treball fa tota una sèrie d’entrevistes 
telefòniques i que a partir d’aquí es faran reunions sectorials encaminades a conèixer les 
necessitats de Llagostera en els propers anys. Per altra banda diu que es millorarà la 
informació per tots els mitjans que té l’Ajuntament: plafons,  web, butlletí, emissora,  etc. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Soler i diu que analitzaran el pressupost a grans trets. Diu 
que el pressupost que es presenta a aprovació és un pressupost polític fet de cares  a la 
galeria, que és electoralista i que és un pressupost inflat,  tant en ingressos com en despeses. 
Que han de dir el mateix que ja varen dir l’any passat quan es van sotmetre els pressupost al 
Ple,   que és un pressupost poc creïble i així s’ha demostrat,  ja que d’acord amb l’avenç de la 
liquidació de l’any 2001 que figura a l’expedient del pressupost,  es pot veure que en la 
recaptació dels ingressos previstos hi ha diferències substancials en menys, només s’ha 
recaptat un 46%. Afegeix que es tracta d’un pressupost polític  i electoralista de cares a les 
eleccions que seran d’aquí a un any i mig.  Segueix dient que hi ha tota una sèrie d’inversions 
que s’arrosseguen des de l’any passat i algunes des de fa més. Pel que fa a la gestió,  no es 
pot dir que sigui bona, per una banda perquè les despeses de personal i les destinades a 
despeses corrents s’han  incrementat més del 4% i en canvi les inversions no es realitzen. 
Afegeix que estan contents que es prevegi començar a fer alguna actuació al Passeig pompeu 
Fabra, ja que fins ara l’equip de govern deia que no era necessari quan ells ho havien  



 

 
 
 
demanat moltes vegades.   Reitera que ja l’any passat varen advertir  que el pressupost era un 
pressupost inflat i així s’ha demostrat amb els resultats que s’adjunten a  l’expedient.  Acaba 
dient que el seu vot serà negatiu per les raons exposades. 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i respon al Sr. Soler que evidentment que el pressupost és 
polític,  ja que té com a finalitat satisfer els  veïns del poble amb un ordre de prioritats que 
tenen clar. Tot seguit fa un resum del grau d’acompliment de les previsions dels pressupostos 
des de l’any 1995,  diu que demostren que les inversions fetes des de que governen superen 
les dels anys anteriors. Diu que estan contents amb el pressupost i pel que fa al que ha dit el 
Sr. Soler del Passeig,  respon que mai han dit que no fos necessari sinó que primer estimaven 
que hi havia altres prioritats i que ara consideren que és el moment per pensar en aquest 
projecte. 
 
El Sr. Moll pren la paraula i diu que no entén què vol dir inflar el pressupost  i que la 
intervenció del Sr. Soler és tan partidista que es fa difícil i tot rebatre els seus arguments. 
Demana al Sr. Soler que no confongui la gent donant dades que no s’ajusten a la realitat com 
va fer en el Ple de les ordenances  quan va dir que la previsió d’increment de salaris seria del 
2-2,5%, quan en realitat ha estat superior segons dades del Departament de Treball. Fa 
referència a les liquidacions de despeses dels anys anteriors tot dient que no és cert el que diu 
el Sr. Soler, al qual recomana que es prepari millor les intervencions. 
 
El Sr. Soler pren de nou la paraula i diu que només faltaria que l’Ajuntament no fes les coses 
per satisfer les necessitats dels veïns, ja que és evident que ha d’actuar perquè la gent estigui 
contenta. Quant a  les dades que ha donat el Sr. Alcalde,  diu que no troba correcte que per 
justificar el pressupost del 2002 es facin servir dades de l’any 1995. Afegeix que l’equip de 
govern sempre diu que els pressupostos són realistes però els que compten són els resultats i 
és a la vista dels resultats que poden afirmar que el pressupost és inflat i de cares a la galeria. 
Diu que en el pressupost del 2001 hi ha previstes liquidacions que no s’han cobrat ja que no 
s’han fet les inversions  Pel que fa el que ha dit el Sr. Moll de les dades que va donar  en el 
Ple de les ordenances ha de dir que les dades no són inventades sinó que les va treure de 
l’INE. Acaba dient que li agradaria que  el proper anys en aquests dades es pogués dir que 
s’ha executat el 100 per cent del pressupost. 
 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Soler que li dóna la sensació que no entén els números, ja que és 
cert que en el  pressupost del 2001 hi figuren subvencions que no s’han cobrat perquè no s’ha 
realitzat l’obra, però això no vol pas dir que es perdi sinó que es tornen a contemplar en el 
pressupost d’aquest any i,  tal com s’ha dit,  moltes de les obres no executades ha estat per 
manca de licitadors interessats, no perquè no s’hagin tramitat els expedients. Acaba dient que 
el que ha de quedar clar a la gent del poble és que l’equip de govern fa el pressupost amb la 
voluntat de realitzar-lo en la seva totalitat.    
 
          
S’aprova el dictamen  amb el següent resultat:  
 
 
A favor                    7  (ELL) 
En contra                 5  (CiU) 
 
 
 



 

 
“Elaborat el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2002, el qual comprèn el de 
la pròpia entitat i els dels Organismes Autònoms administratius, es proposa al Ple l’adopció 
del següent acord:  
 
 
Primer.-  Aprovar inicialment  el pressupost general per a l’exercici del 2002, que resumit 
per capítols per cadascun dels corresponents organismes que l’integren és el següent:   

 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST MUNICIPAL 2002 
 

 
 
 
 

INGRESSOS 
 
Capítol    I. Impostos directes 1.534.383,00 
Capítol   II. Impostos indirectes   120.202,00 
Capítol  III. Taxes i altres impostos 1.596.644,00 
Capítol  IV. Transferències corrents 879.467,00 
Capítol   V. Ingressos patrimonials    12.381,00 
Capítol  VI. Alienació d’inversions reals    90.152,00 
Capítol VII. Transferències de capital 320.347,00 
Capítol VIII Actius financers 266.321,00                   
Capítol  IX. Passius financers  772.749,00 
 
 TOTAL INGRESSOS 5.592.646,00 
 
 
 
 
DESPESES 
 
Capítol    I. Despeses de personal 1.222.759,00 
Capítol   II. Despeses béns corrents i serveis 1.251.488,00 
Capítol  III. Despeses financeres 88.349,00 
Capítol  IV. Transferències corrents 335.977,00 
Capítol  VI. Inversions reals 2.396.151,00 
Capítol  VII. Transferències de capital 18.451,00 
Capítol VIII. Actius financers 0 
Capítol  IX. Passius financers 279.4741,00 
 
 TOTAL DESPESES 5.592.646,00 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
 

PRESSUPOST 2002 
 

 
 

INGRESSOS 
 
Capítol    I. Impostos directes 0,00 
Capítol   II. Impostos indirectes   0,00 
Capítol  III. Taxes i altres impostos 77.613,00 
Capítol  IV. Transferències corrents 161.804,00 
Capítol   V. Ingressos patrimonials    180,00 
Capítol  VI. Alienació d’inversions reals    0,00 
Capítol VII. Transferències de capital 18.451,00 
Capítol VIII Actius financers 0                   
Capítol  IX. Passius financers  0 
 
 
 TOTAL INGRESSOS 258.048,00 
 
 
 
DESPESES 
 
Capítol    I. Despeses de personal 120.056,00 
Capítol   II. Despeses béns corrents i serveis 85.203,00 
Capítol  III. Despeses financeres 180,00 
Capítol  IV. Transferències corrents 31.158,00 
Capítol  VI. Inversions reals 18.451,00 
Capítol  VII. Transferències de capital 0,00 
Capítol VIII. Actius financers 0,00 
Capítol  IX. Passius financers 0,00 
 
 TOTAL DESPESES 258.048,00 



 

 
 
 
 
 

PATRONAT MUNICIPAL HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA 
 

 
 

PRESSUPOST 2002 
 
                                       
 
 
 INGRESSOS 
 
 Capítol  I Impostos directes 0 
 Capítol II Impostos indirecte 0 
 Capítol III Taxes i altres impostos 378.338,00 
                    Capítol IV Transferències corrents                                   167.081,00.   
 Capítol V Ingressos patrimonials 1.376,00 
 Capítol VI Alienació d’inversions reals 0 
 Capítol VII Transferències de capital 31.553,00 
 Capítol VIII Actius financers                                  0,00 
 Capítol IX Passius financers 0,00 
 
  TOTAL INGRESSOS 578.348,00 
 
 
 DESPESES 
 
 Capítol I Despeses de personal 422.511,00 
 Capítol II Despeses béns corrents i serv. 104.816,00 
 Capítol III Despeses financeres 421,00 
 Capítol IV Transferències corrents 0 
 Capítol VI Inversions reals 50.600,00 
 Capítol VII Transferències de capital 0 
 Capítol VIII Actius financers 0 
 Capítol IX Passius financers 0 
 
  TOTAL DESPESES 578.348,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 PRESSUPOST CONSOLIDAT - EXERCICI 2002 
 
  
                                           AJUNTAMENT ESPORTS     HOSPITAL    CONSOLIDACIÓ       TOTAL    
INGRESSOS 
 
Capítol  I    Impostos directes   1.534.383,00 0 0        0  1.534.383,00 
Capítol II    Impostos indirectes  120.202,00 0 0        0     120.202,00 
Capítol III   Taxes i altres impostos     1.596.644,00 77.613,00 378.338,00        0  2.052.595,00  
Capítol IV  Transferències corrents  879.467,00 161.804 167.081,00 (156.263,00)  1.052.089,00 
Capítol V    Ingressos patrimonials  12.381,00 180,00 1.376,00        0       13.937,00 
Capítol VI  Alienació inversions  90.152,00 0 0        0       90.152,00 
Capítol VII Transferències capital  320.347,00 18.451,00 31.553,00   (18.451,00)     351.900,00 
Capítol VIIIActius financers   266.321,00 0         0     266.321,00 
Capítol IX  Passius financers   772.749,00 0 0        0     772.749,00 
 
TOTAL  INGRESSOS   5.592.646,00 258.048,00        578.348,00          174.714,00  6.254.328,.00 
 
 
 
DESPESES 
 
Capítol I    Despeses de personal  1.222.759,00 123.056,00 422.512,00       0  1.768.327,00 
Capítol II   Despeses béns corrents  1.251.488,00 85.203,00 104.817,00       0  1.441.508,00 
Capítol III  Despeses financeres  88.349,00 180,00 420,00       0       88.949,00 
Capítol IV  Transferències corrents  335.977,00 31.158,00 0 (156.263,00)     210.872,00 
Capítol VI  Inversions reals   2.396.151,00 18.451,00 50.599,00        0  2.465.201,00 
Capítol VII Transferències capital  18.451,00 0 0   (18.451,00)                     0 
Capítol VIIIActius financers   0 0 0        0                     0  
Capítol IX  Passius financers   279.471,00 0 0       0     279.471,00 
 
TOTAL DESPESES   5.592.646,00      258.048,00 578.348,00  174.714,00  6.254.328,00 
 



 

Segon.-  Aprovar les plantilles de personal i les relacions de llocs de treball i llurs retribucions 
que es detallen al pressupost. 
Tercer.- Aprovar les Bases d’Execució del pressupost. 
Quart.-Exposar-ho al públic pel termini de 15 dies mitjançant anunci al BOP i al tauler 
d’edictes de la Corporació, a efectes de reclamacions. Si no es presenten reclamacions es 
considerarà aprovat definitivament. 
 
2n.- PROPOSTES URGENTS. 
 
No se’n presenten.  
 
3r.- PRECS I PREGUNTES.  
 
3.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.  
 
No se’n produeixen.  
 
3.2 Referents a altres qüestions. 
 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que vol felicitar la Regidora de Festes pels canvis introduïts a 
la Festa de Reis. 
 
A continuació el Sr. Soler pregunta pel sistema de poda dels arbres del Passatge Rec Madral, 
que al seu entendre no és l’adequat. 
La Sra. Pla respon que s’ha fet seguint criteris tècnics. 
 
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 2/2002 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 27 DE FEBRER DEL 2002.-  
 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-set de febrer de l’any dos mil dos 
es reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes 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 Ayach Costa, Ramon Soler Salvadó, Salvador 
Devant Ribera i Encarna González Ferrando.  
Els Regidors Srs. Josep Comas Boadas i Manel Ramírez Malagón s’incorporaran al 
moment que es dirà.  
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 28-11-2001, 19-12-
2001 I 30-1-2002.   
 
Acta del dia 28 de novembre:  
El Sr. Soler demana que s’introdueixi una esmena en la seva última intervenció en el punt 
6è.  en el sentit d’afegir-hi el següent: ” i el sorprèn que l’equip de l’Entesa no hagi 
començat a elaborar el pressupost a aquestes alçades de l’any”. 
 
L’acta és aprovada per unanimitat amb l’anterior esmena. 
 
Acta del dia 19 de desembre:  
S’aprova per unanimitat sense cap esmena. 
 
Acta del dia 30 de gener:  
A petició del Sr. Alcalde s’introdueixen les següents esmenes:  
A la pàgina 2, a la  línia núm. 7 del segon paràgraf, posar “per” en comptes de “que” i 
queda redactat així.......”per conèixer la situació real de Llagostera.”. 
A la pàgina 3, a la primera línia canviar la paraula  “cadàvers”  per “taüts”.   
A la pàgina 5: 
A la línia 8, substituir  “...casa de l’edifici” per “fàbrica”.  
A la línia 18: substituir “...o la” per “... “o el cas de....”  
A la línia 23, després de  “la C250”  afegir-hi: “al seu pas pel  nucli urbà”.  
A la línia 26: Treure “a la seva”.  
A la línia 31: Substituir la paraula “millora” per “millorarà”.   
 
L’acta és aprovada per unanimitat amb les anteriors esmenes. 
 
En aquest punt el Sr. Ramírez s’incorpora a la sessió.   
 
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 i d’altres qüestions de Presidència.  



 

El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van dels números 1.225 al 
1.263 de 2001, i de l’1 al 160 de 2002 i manifesta que estan a disposició de qui tingui 
interès a consultar-les. 
 
Ressalta les següents: 
3/2002:  comparèixer en el recurs interposat per FECSA sobre un acord pel tema de la línia 
d’altra tensió. 
52/2002: S’anul.la la liquidació de l’ICIO girada al Departament d’Ensenyament per les 
obres de construcció de l’IES, la qual cosa demostra que l’Ajuntament col.labora també en 
les obres. 
130 i 132/2002: S’inicien els expedients de contractació de les obres d’ampliació de la 
deixalleria municipal i arranjament de la caserna de la Guàrdia Civil. Afegeix que aquests 
obres ja es varen treure a licitació l’any 2001, però no es va presentar cap oferta. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde informa que en relació a la Moció que es va aprovar sobre 
l’enllumenat de la Ctra. de Tossa, la Direcció General  de Carreteres ha respost que té com 
a norma no enllumenar les rotondes a menys que estiguin situades en el nucli urbà. 
A continuació informa que avui han començat les obres del sector Ganix i diu que espera 
que les obres es mantinguin a un bon ritme. Afegeix que,  pel que fa a la construcció de 
l’IES,  el projecte executiu ja està elaborat i ara el Departament d’Ensenyament ja està en 
condicions de licitar les obres. 
 
També informa que en el DOG del dia 10 de gener es publica l’adjudicació per part de  
Carreteres dels treballs d’assistència tècnica pel projecte executiu de la variant de 
Llagostera. Afegeix que Carreteres voldria adjudicar les obres a finals d’aquest any. 
 
Continua dient que està a informació pública el projecte de la  Ctra. de Sant Llorenç, 
competència de la Diputació, que preveu l’ampliació de la carretera i la construcció d’un 
nou pont. Acaba dient que s’ha informat els propietaris afectats. 
 
Informa que el dia 10 de març es penjarà al balcó de l’Ajuntament la bandera tibetana. Diu 
que es tracta d’un acte simbòlic  a petició de la Casa del Tibet a Barcelona segons carta 
adreçada a l’Ajuntament, a la qual  dóna lectura. 
 
Explica que ha començat la campanya de les jornades gastronòmiques del peixo-palo. 
 
A continuació convida a la manifestació convocada per la Plataforma de Defensa de les 
Terres de l’Ebre que es farà el diumenge dia 10 de març a Barcelona. 
 
Per últim informa que els dies 1 i 3 de març se celebraran les I Jornades del Fòrum Social a 
Barcelona. 
  
2.2 Acords de Comissió de Govern.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Comissió de Govern: 
 
5-2-2002:  
Adjudicació del contracte de direcció d’obres d’urbanització de  la UA Mont-Rei.  



 

Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament i el GRAMC pel servei de mediació 
intercultural. 
 
12-2-2002:  
Acord en relació a la notícia apareguda en el Diari de Girona sobre una llicència atorgada al 
sector del Carrilet.  
El Sr. Alcalde explica que són conscients que el 2n. punt de l’acord adoptat pot suscitar una 
certa polèmica i que tenen clar que no ha d’ésser l’equip de govern de torn qui ha de dir 
quins diaris s’han de llegir a la Biblioteca i que es convocarà el Consell de Comunicació 
per saber la seva opinió, tot i que tampoc és una tema de la competència del Consell. 
Afegeix que també es podria fer una enquesta als usuaris de la Biblioteca. Acaba dient que 
accepten les crítiques que se’ls pugui fer en relació a aquest tema. 
 
19-2-2002:  
Convocatòria de subhasta per les obres d’ampliació de la deixalleria municipal. 
 
2.3 Donar compte d’acords dels ens en  els quals l’Ajuntament de Llagostera hi té 
representació.  
 
No se’n produeixen.   
 
2.4 Contractacions de personal.  
 
Dóna compte de les següents contractacions de personal:  
 
El Sr. Jordi Colomer Payet en contracte de consultoria i assistència per exercir les tasques 
d’arquitecte tècnic. 
La Sra. Marta Solà com educadora de la Llar d’Infants per substituir una educadora que 
està malalta. 
El Sr. Jordi Colomer en règim laboral interí perquè exerceixi les tasques d’arquitecte tècnic 
mentre no es cobreixi la plaça en propietat. 
El Sr. Jordi Pinsach en règim laboral interí perquè exerceixi les tasques de dinamitzador 
cultural  mentre no es cobreixi la plaça en propietat. 
El Sr. Manuel Cano, en règim funcionarial perquè exerceixi les tasques d’agent de la 
Policia Local mentre no es cobreixi la plaça en propietat. 
 
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:  
 
3.1 Aprovació inicial modificació puntual de les N.S. de la finca de l’Abocador de 
Solius per a la futura construcció d’una planta de compostatge.  
 
El Sr. Alcalde diu que aquest expedient es deixa sobre la taula.   
 
3.2 Aprovació inicial modificació puntual de les N.S. en relació a la normativa 
reguladora de les explotacions ramaderes porcines.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica en què consisteixen les modificacions. 



 

El Sr. Ayach pren la paraula i diu que estan d’acord amb la modificació i demana si és 
previst ésser més restrictiu que el que preveu la normativa estatal. 
El Sr. Alcalde respon que aquesta modificació es fa precisament per adaptar-se al que diu la 
normativa estatal. 
 
El dictamen següent és aprovat per unanimitat dels presents:  
 
“Vist el projecte de modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament, relativa 
a la normativa reguladora de les explotacions ramaderes porcines, que ha redactat 
l’arquitecta municipal i promou el propi Ajuntament. 
Vist l’informe de la Secretaria-intervenció. 
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. 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa  l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament relativa a la normativa reguladora de les explotacions ramaderes porcines, 
segons el projecte redactat per l’arquitecta municipal i que promou el propi 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 qui hi estigui interessat pugui examinar-lo i presentar-hi al·legacions.” 
 
4t.-  PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL,   
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ:  
 
4.1 Proposta sobre la llei d’estabilitat pressupostària.    
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Moll pren la paraula i diu que espera que quan es desenvolupi 
la Llei no sigui tan restrictiva com en principi es pensava,  però que tenint en compte que el 
propi Consell Executiu de la Generalitat ha presentat recurs d’inconstitucionalitat a la Llei i 
que la Federació de Municipis aconsella que els ajuntaments adoptin l’acord,  se sotmet a 
aprovació aquest dictamen. 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que  entenen que és comprensible que es presenti i hi estan 
d’acord però voldrien que s’inclogués un nou punt que digués “demanar un estudi sobre el 
finançament dels municipis.” 
El Sr. Alcalde pregunta a qui s’hauria d’instar perquè fes l’estudi. 
El Sr. Soler respon que al govern de l’estat. 
El Sr. Alcalde diu que al seu entendre a l’ésser un acord de la Federació de Municipis és 
millor per no complicar la gestió no modificar el text que ha tramès la Federació. No 
obstant això,  no vol pas dir que no estiguin d’acord amb el que ha dit el Sr. Soler però creu 
que hi haurà altres oportunitats de fer aquest petició. 
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  
 
“Atès el compromís de les corporacions locals amb la política europea d’estabilitat i 
creixement avalada per un balanç financer del sector local amb saldo positiu al llarg dels 
darrers anys, 



 

Atès que l’acompliment de les obligacions que poden derivar-se de la llei d’estabilitat 
pressupostària podran afectar greument el finançament dels projectes d’inversió local, 
malgrat que es disposi de capacitat econòmica per assumir-los, 
Atès que aquesta pèrdua de capacitat inversora posa en perill l’atenció, per part dels 
governants locals, a la demanda ciutadana de serveis i equipaments públics, 
Atès que el règim configurat a la llei d’estabilitat pressupostària limita l’autonomia de 
despesa local, afecta la capacitat per a l’elaboració de pressupostos dels govern locals i la 
seva aprovació pels òrgans plenaris, més si tenim en compte les limitacions en l’autonomia 
d’ingressos locals,  
Atès que el text de la llei no resol l’equilibri entre el necessari rigor en la definició 
d’objectius pressupostaris i de deute local amb el finançament suficient de la inversió local, 
La Comissió Informativa d’Hisenda, Personal,  Participació Ciutadana i Comunicació, 
Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
Primer.- Iniciar el procediment previst a l’article 75 ter de la Llei orgànica del Tribunal 
Constitucional amb la sol·licitud d’emissió de dictamen del Consell d’estat sobre la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària, donat que podria afectar 
l’autonomia local garantida constitucionalment, amb la finalitat de, posteriorment, 
interposar un conflicte en defensa de l’autonomia local davant el Tribunal Constitucional. 
Segon.- Delegar per a la substentació d’aquest acord i instar la sol·licitud al Consell 
d’Estat, atorgant la representació de la corporació en el Sr. Antoni Siurana Zaragoza, 
Alcalde de Lleida, en qualitat d’alcalde d’un municipi membre del Consell Nacional de la 
Federació de Municipis de Catalunya i vicepresident de la comissió executiva i del consell 
federal de la FEMP. 
Tercer.- Traslladar aquest acord al Sr. Alcalde de Lleida i a la Federació de Municipis de 
Catalunya.” 
 
5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, SERVEIS 
SOCIALS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ I OBRES I SERVEIS: 
 
5.1 Adjudicar una llicència d’auto-taxi.  
 
Es llegeix el dictamen  i el Sr. Soler diu que,  atès que hi ha hagut la renúncia del primer 
adjudicatari,  troben  correcte que es faci aquesta nova adjudicació.  
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:   
 
“Examinat l’expedient instruït per a l’adjudicació per concurs lliure d’una llicència d’auto-
taxi per a la prestació del servei públic de transport urbà en automòbils lleugers de lloguer 
amb conductor. 
Vist l’informe emès per la Secretària-Interventora que figura a l’expedient, on consta que al 
Sr. Jesús Marcos Garcia se li va adjudicar la llicència d’auto-taxi i en data 30/8/2001 va 
renunciar-hi. 
Atès que el Sr. Antoni Juanals Roman també va presentar-se en la mateixa convocatòria i 
reuneix les condicions per poder ésser adjudicatari.   
La Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana, Serveis Socials, Solidaritat i Cooperació, 
Obres i Serveis, Promoció Local i Sanitat i Consum proposa al Ple l’adopció del següent 
acord:  



 

Primer.- Adjudicar al Sr. Antoni Juanals Roman una llicència d’auto-taxi per a la prestació 
del servei corresponent.   
Segon.- L’adjudicatari presentarà en el termini d’un mes a comptar del següent de la 
notificació de l’acord d’adjudicació els documents justificatius de les condicions generals 
fixades a la clàusula 2ª del Plec de Condicions.  
Una vegada expedida la llicència,  l’adjudicatari sol·licitarà de la Direcció General de 
Transports la corresponent autorització per a servei de transport de caràcter interurbà i 
estarà  obligat, en el termini de seixanta dies comptats a partir de la concessió de 
l’autorització, a prestar el servei amb el vehicle corresponent.” 
 
6è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ 
CIVIL:  
 
6.1 Proposta d’adhesió a l‘entitat “Salvem les valls” i de replantejament de l’eix Vic-
Olot per Bracons.  
 
Es llegeix el dictamen següent:  
 
“Atesa l’experiència viscuda pel nostre municipi amb la línia d’alta tensió de les Gavarres, 
quan es van posar de manifest les males maneres de l’actual govern de la Generalitat en 
imposar l’esmentada infraestructura, tot i saber que produïa una important afectació sobre 
el territori (havent-hi altres alternatives amb molt menys impacte), tot i saber que pot 
afectar negativament la salut de les persones, menyspreant el principi de precaució que tots 
els estudis científics aconsellen. 
Atès que el sentiment del poble de Llagostera i el d’aquest Plenari ha estat de rebuig a 
aquest projecte i a la seva imposició, 
Atès que la Generalitat té projectada l’obra Eix Vic-Olot per Bracons i que aquesta és 
considerada per bona part de la gent de les comarques de la Garrotxa, l’Osona i el Ripollès 
com a innecessària, no prioritària i molt impactant des del punt de vista sòcio-econòmic i 
ambiental, 
La Comissió informativa de Medi Ambient, Protecció civil, Cultura, Festes i Joventut 
proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
Primer.- Donar suport al posicionament de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, un dels 
municipis més afectats per aquest projecte. 
Segon.- Mostrar la nostra solidaritat amb el moviment social que s’oposa a aquest projecte i 
que està encapçalat principalment per l’entitat Salvem les valls. 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a replantejar-se l’execució d’aquest projecte, 
estudiant la millora i l’arranjament de la xarxa viària bàsica actual.” 
 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que coincideixen en força coses amb el contingut de la 
moció i bàsicament amb l’esperit de solidaritat, no obstant això no veuen bé que es digui 
que és innecessària  i més tenint en compte que hi altres opinions que diuen que aquesta via 
podria ésser una solució als problemes d’aquelles zones. Afegeix que si es modifiqués 
l’apartat que parla de la innecessarietat hi votarien a favor. Diu que no cal oblidar que els 
túnels de Capsacosta han revitatlitzat zones de muntanya. 
El Sr. Alcalde diu que no veu la necessitat de treure “innecessari”, ja que per exemple la 
línia de les Gavarres és innecessària i el que sí es necessari és garantir el subministrament i 
que allà els túnels són innecessaris però no la millora de les vies de comunicació. 



 

El Sr. Soler diu que els túnels no són el mateix que la línia de les Gavarres. 
Finalment s’acorda treure de la part expositiva la paraula “innecessari” i afegir a l’apartat 
3r. de la part dispositiva “per tal que l’impacte ambiental sigui mínim”. 
 
S’aprova el dictamen següent per unanimitat amb l’anterior esmena:  
 
“Atesa l’experiència viscuda pel nostre municipi amb la línia d’alta tensió de les Gavarres, 
quan es van posar de manifest les males maneres de l’actual govern de la Generalitat en 
imposar l’esmentada infraestructura, tot i saber que produïa una important afectació sobre 
el territori (havent-hi altres alternatives amb molt menys impacte), tot i saber que pot 
afectar negativament la salut de les persones, menyspreant el principi de precaució que tots 
els estudis científics aconsellen. 
Atès que el sentiment del poble de Llagostera i el d’aquest Plenari ha estat de rebuig a 
aquest projecte i a la seva imposició, 
Atès que la Generalitat té projectada l’obra Eix Vic-Olot per Bracons i que aquesta és 
considerada per bona part de la gent de les comarques de la Garrotxa, l’Osona i el Ripollès 
com a no prioritària i molt impactant des del punt de vista sòcio-econòmic i ambiental, 
La Comissió informativa de Medi Ambient, Protecció Civil, Cultura, Festes i Joventut 
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Donar suport al posicionament de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, un dels 
municipis més afectats per aquest projecte. 
Segon.- Mostrar la nostra solidaritat amb el moviment social que s’oposa a aquest projecte i 
que està encapçalat principalment per l’entitat Salvem les valls. 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a replantejar-se l’execució d’aquest projecte, 
estudiant la millora i l’arranjament de la xarxa viària bàsica actual, per tal que l‘impacte 
ambiental  sigui el mínim ” 
 
6.2 Proposta d’adhesió a la Declaració de Rubí sobre les línies elèctriques.  
 
En aquest punt s’incorpora a la sessió el Sr. Comas. 
 
Es llegeix el dictamen i pren la paraula el Sr. Alcalde que explica que  la iniciativa surt de 
l’Ajuntament de Rubí, ja que es tracta d’un municipi molt afectat per aquestes 
instal·lacions, perquè té trenta línies elèctriques que travessen el municipi. Afegeix que les 
reivindicacions que contempla el dictamen són les mateixes que es feien i es fan al 
municipi de Llagostera. Acaba dient que la Coordinadora Antilínia hi ha fet tota una sèrie 
d’esmenes.    
El Sr. Soler pren la paraula i diu que hi votaran a favor amb convicció, ja que els arguments 
de la proposta d’acord són els que ha sostingut tot l’Ajuntament de Llagostera en ple. 
El Sr. Alcalde convida a participar en els grups de treball tant a nivell individual com a 
nivell de grup. 
 
S’aprova el dictamen següent  per unanimitat: 
 
“El proppassat 20 de febrer es varen reunir a Rubí representants d’ajuntaments i d’entitats 
ciutadanes de tot Catalunya per debatre sobre la situació de les xarxes elèctriques al nostre 
país. 



 

D’aquesta trobada en va resultar un text consensuat, la Declaració de Rubí, que s’adjunta a 
l’expedient i que aprova, resumits, els següents acords: 
1.- Demanar al Govern de la Generalitat que negociï amb Fecsa-Endesa el soterrament de 
les línies elèctriques en un termini de 10 anys. 
2.- Demanar al Govern de l’Estat que legisli per aconseguir que els ajuntaments puguin 
aplicar la taxa de l’1’5 % sobre la facturació de les empreses que comercialitzen energia 
elèctrica. 
3.- Dotar la Comissió Nacional d’Energia dels instruments de verificació i control de les 
facturacions que les empreses elèctriques declaren. 
4.- Sol·licitar a les empreses elèctriques  que millorin les xarxes de distribució, que obrin 
negociacions amb els ajuntaments per allunyar o eliminar les línies aèries i que elaborin un 
pla d’estalvi i eficiència energètica. 
5.- Exigir als operadors que qualsevol nova xarxa tingui en compte les polítiques 
municipals de millora del medi ambient, la preservació de la salut de les persones i del 
paisatge, les corresponents llicències dels ajuntaments i la justificació tècnica de les 
diferents alternatives de pas pel territori. 
6.- Demanar als operadors que eliminin les traves administratives actuals a la interconnexió 
a la xarxa de les instal·lacions de producció d’electricitat del règim especial, com ara les 
centrals solars fotovoltaiques. 
7.- Instar el Govern de la Generalitat a fer un pla de promoció i adopció d’energies 
renovables. 
8.- Fer partíceps d’aquests acords tots els municipis catalans. 
9.- Demanar al Govern de la Generalitat la creació d’un òrgan de participació, informació i 
assessorament en temes d’energia i amb representació de totes les parts implicades. 
10.- Trametre aquests acords al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, als grups 
polítics del Parlament de Catalunya, a l’ACM, a la FMC, a les entitats mediambientals i a 
les associacions i les plataformes afectades per línies d’alta tensió. 
Atesa l’experiència tinguda per l’Ajuntament i el poble de Llagostera en el tema de línia 
d’alta tensió de les Gavarres  i                                                                                                          
Atès que els acords compresos en la Declaració de Rubí són totalment assumibles i 
beneficiosos per al nostre municipi, 
La Comissió informativa de Medi Ambient, Protecció civil, Cultura, Festes i Joventut, 
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Adherir-se a la Declaració de Rubí relativa a les xarxes elèctriques de Catalunya. 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Rubí.” 
 
7è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA, FESTES I JOVENTUT:  
 
7.1 Expressar la protesta per un atorgament de subvencions de la Secretaria General 
de Joventut.  
 
Es llegeix el dictamen i el  Sr. Soler pren la paraula i diu que no poden estar-hi d’acord,  
que ells sempre han dit que trobaven a faltar política de joventut i que pensen que si 
l’Ajuntament de Llagostera va rebre només 100.000,-ptes de subvenció és perquè el Pla es 
va redactar depressa i no es va fer bé. Afegeix que ell s’ha posat en contacte amb el 
Departament de Joventut i se li ha dit que el Pla que va presentar Llagostera no es mereixia 
ni les 100.000 pessetes que es varen concedir i que si a l’any 2002 es presentava un Pla 
millor es podria incrementar la subvenció, i ara resulta que Llagostera no ha presentat cap 



 

petició per a la convocatòria de l’any 2002. Diu que no troba legítim protestar quan no s’ha 
presentat petició de subvenció per a aquest any. Afegeix que el seu grup va presentar una 
proposta per fer una Casal de Joves i l’Entesa no va trobar-ho bé. Diu que troben incoherent 
la postura, ja que al seu entendre el que s’hauria de fer és fer la feina i concórrer a la 
convocatòria de subvencions, ja que és evident que l’ única manera que donin subvencions 
es demanar-les amb propostes ben elaborades. 
La Sra. Vila respon al Sr. Soler que no li expliqui a ella el que diu la Delegada de Joventut, 
ja que ella també va anar-hi a parlar i no li va poder donar cap argument sobre els criteris 
seguits per concedir les subvencions, tampoc va dir-li en què havia fallat Llagostera en la 
presentació del Pla. És per aquesta raó i perquè el seu grup entén això com una arbitrarietat 
que es vol fer aquesta queixa. Per altra banda diu que es va decidir que fins que no hi 
hagués aquesta clarificació sobre els criteris d’atorgament de la subvenció no s’invertiria 
temps de la gent que treballa a l’Ajuntament per elaborar cap més Pla de Joventut. Afegeix 
que si el Sr. Soler hagués fet aquest Pla sabria la feina que representa, per la qual cosa no 
creu que sigui incoherent no presentar-se a la convocatòria fins que no hi hagi resposta. 
El Sr. Soler demana a la Sra. Vila si s’ha presentant petició o no a la convocatòria d’aquest 
any. 
La Sra. Vila respon que ja ha dit al principi que no. 
El Sr. Soler diu que si l’Ajuntament adopta aquesta postura en totes les subvencions no en 
rebrà cap. 
El Sr. Alcalde diu que s’han vist altres Plans de Joventut presentats a la convocatòria,   que 
no eren millors que els de Llagostera,  i en canvi la subvenció ha estat més elevada  i creuen 
que no es poden donar les gràcies per la minsa subvenció i menys quan no se’ls  ha pogut 
donar cap explicació sobre els criteris seguits. 
 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat: 
A favor                 7  (ELL) 
En contra              6  (CiU) 
 
“Observada la relació de subvencions atorgades per la Secretaria General de Joventut als 
diferents municipis per a l’elaboració i la implantació de Plans Locals de Joventut, amb les 
respectives quantitats destinades a cadascun, 
Un cop contrastades les dades i constatada la manca de criteris objectius que regeixen 
l’atorgament d’aquestes subvencions, 
La Comissió informativa de Medi ambient, Protecció civil, Cultura, Festes i Joventut, 
proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
Primer.- Expressar la protesta  de l’Ajuntament de Llagostera per un atorgament de 
subvencions que considerem arbitrari, poc rigorós, sense fonaments objectius i que resulta 
clarament discriminatori amb alguns municipis, entre els quals hi ha el nostre. 
Segon.- Demanar a la Secretaria General de Joventut que en endavant les valoracions i el 
repartiment es facin de forma transparent i rigorosa per no alimentar situacions injustes que 
poden resultar desincentivadores. 
 
8è.- MOCIONS.-  
 
No se’n presenten.  
 
9è.- PROPOSTES URGENTS.-  



 

 
9.1 DECLARAR LA URGÈNCIA RELACIONADA AMB LA DIMISSIÓ DEL SR. 
RAMON SOLER COM A MEMBRE DEL CONSELL MUNICIPAL DE 
COMUNICACIÓ LOCAL.  
 
El Sr. Alcalde explica que el Sr. Soler ha presentat un escrit manifestant que dimiteix com a 
membre del Consell Municipal de Comunicació Local, i que demana que es voti la urgència 
sobre el tema. 
 
La urgència és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
9.2 ACCEPTAR  LA DIMISSIÓ DEL SR. RAMON SOLER COM A MEMBRE DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ LOCAL.  
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que,  tal com varen comunicar a la Comissió 
Informativa,  és té intenció de convocar el Consell de Comunicació per tal de tractar el 
tema de la subscripció de premsa a la Biblioteca, però el Sr. Soler presenta la seva dimissió 
com a membre del Consell abans que s’hagi fet i el Ple és l’òrgan competent per acceptar la 
dimissió i nomenar un nou representant, per la qual cosa demana al grup de CiU que en 
presenti un. 
El Sr. Soler diu que ell ha presentat la seva dimissió perquè sigui acceptada pel  Consell de 
Comunicació. 
El Sr. Alcalde respon que el Sr. Soler va ésser nomenat pel Ple i que,  per tant, és al Ple qui 
li correspon acceptar la dimissió. 
Seguidament pren la paraula el Sr. Comas i diu que no tenen intenció de presentar cap 
candidat, ja que consideren que es vulneren les competències del Consell de Comunicació i 
que per tant no té sentit ésser-hi present. 
El Sr. Alcalde respon que si s’han llegit el Reglament del Consell de Comunicació veuran 
que entre les competències del Consell no hi ha la d’escollir la premsa que han de tenir els 
usuaris de la Biblioteca, no obstant això, perquè ells pensen que tampoc ha d’ésser l’equip 
de govern de torn qui ho decideixi es pensa convocar el Consell per tractar el tema i estan 
disposats a rectificar. 
El Sr. Soler respon que sí que s’han llegit el Reglament i que les funcions del Consell són 
les de vetllar per la pluralitat  i pensen que a la Biblioteca és un lloc on s’informa i que 
sempre hi ha hagut el Diari de Girona. El Sr. Soler insisteix que la seva voluntat és que 
sigui el Consell de Comunicació qui accepti la seva dimissió. 
El Sr. Alcalde respon que la dimissió l’ha d’acceptar qui li correspon fer-ho i que a les  
mans del propi Sr. Soler  està formar part del Consell o no. 
El Sr. Comas diu que la seva voluntat és que se’ls guardi el lloc per quan el Consell 
funcioni. 
El Sr. Alcalde respon que tenen el lloc a la seva disposició sempre que vulguin ésser-hi. 
El Sr. Soler pregunta si pot assistir al Consell com  a convidat. 
El Sr. Alcalde respon que no com a convidat, però si com a membre de ple dret ell,  o 
qualsevol altre membre del seu grup. 
 
Sotmesa la dimissió a votació, s’accepta amb el següent resultat:     
A favor  7(ELL) 



 

En contra  6 (CiU) 
  
“Vist l’escrit presentat pel SR. RAMON SOLER SALVADÓ, en nom i representació del 
Grup Municipal de Convergència i Unió (R.E. nº 556, 27-2-2002, Expt.297/2002), 
s’acorda: 
Primer.- Acceptar  la dimissió del Sr. Ramon Soler Salvadó com a membre del Consell 
Municipal de Comunicació de Llagostera, en representació del Grup Municipal de 
Convergència i Unió.”    
 
10è.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Soler pren la paraula i pregunta si l’equip de govern pensa que la millor manera 
d’obtenir subvencions és no demanar-les,  tal com s’ha fet amb Joventut,  o pensen canviar 
de criteri per tal de no anar perdent subvencions al llarg de l’any 2002. 
La Sra. Vila respon al Sr. Soler que pensa que la seva pregunta està sobradament contestada 
en el punt 7è. 
 
El Sr. Soler pren de nou la paraula i diu que tenen coneixement que a l’IES hi ha inquietud 
pels actes de vandalisme que es produeixen fora de l’institut i demana que es prenguin 
mesures. 
La Sra.Pla respon que les mesures que es poden prendre es fer-hi més vigilància i avisar els 
Mossos d’Esquadra, però són sectors del propi institut els que no hi estan massa d’acord. 
El Sr. Soler demana que hi hagi més vigilàncies per part de la Policia Local.  
 
El Sr. Comas pregunta si se sap quan començaran les obres de la Ctra. 253, ja que fa dies 
que hi ha rètols posats i també quin és l’àmbit del projecte. 
El Sr. Alcalde respon que ha parlat amb la Direcció General de Carreteres sobre diversos 
temes,    un d’ells és que les obres contemplin un tractament urbà i de la cuneta quan limiti 
amb sòl urbà per tal que ho deixin preparat perquè es pugui fer la vorera. També diu que la 
Generalitat està disposada  a finançar el 50% del cost dels trasllat dels arbres que hi ha vora 
la carretera  i que de  l’altre 50% se’n farà càrrec l’Ajuntament. Diu que,  com saben,  les 
obres no les fa l’Ajuntament i,  per tant,  no pot dir amb certesa quan començaran. Segueix 
dient que hi ha un projecte de les obres a l’Ajuntament que està a disposició de qui el 
vulgui examinar. Pel que fa a l’àmbit del projecte,  diu que va des de la primera rotonda de 
Caldes fins a la Ctra. de Tossa, llevat de la plaça del Carril,  que l’haurà de fer 
l’Ajuntament segons Carreteres. Segueix explicant que des de l’Ajuntament es va insistir 
que el projecte contemplés una rotonda a l’alçada del Carril perquè solucionava els 
problemes de trànsit d’aquell sector i Carreteres ho va trobar correcte i per això ho van 
incloure al projecte.  
 
El Sr. Comas pren de nou la paraula i pregunta com està el tema que es va tractar al Ple de 
demanar a Carreteres que fes un enllaç a l’alçada del dipòsit de l’aigua. 
El  Sr. Alcalde respon que d’aquest tema també en va parlar amb Carreteres i que li varen 
dir que l’Ajuntament havia de presentar una proposta i que ara quan es faci la revisió de 
normes es contemplarà tot i que les actuals normes ja ho preveuen una rotonda per una 
carretera de dos carrils i que,  per tant,  pensa que no poden dir que no, ja que les normes 
actuals ja havien tingut el vistiplau de Carreteres. 



 

El Sr. Comas diu que és molt necessari aquest nou enllaç ja que es preveu que el 
creixement de poble sigui per aquell sector i pregunta si hi alguna data prevista per enviar a 
Carreteres la proposta per tal que faci les seves previsions. 
El Sr. Alcalde respon que s’haurà de fer abans d’un any,  ja que l’aprovació inicial s’ha de 
fe abans que acabi el termini de suspensió de llicències. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si es vol fer algun altre prec o pregunta i davant la negativa dels 
membres de l’oposició,  el Sr. Postigo diu que el sorprèn que el grup de CiU no tingui cap 
pregunta quan estan al lloc adequat per fer el control de l’equip de govern, mentre que no  
s’estan de fer declaracions al mitjans de comunicació i fa referència en concret a la notícia 
apareguda al Diari de Girona sobre les irregularitats que se li imputen en la concessió d’una 
llicència d’obres. Diu que les afirmacions aparegudes són totalment falses i que el projecte 
en qüestió va ser revisat per algun regidor de l’oposició fa molt de temps i no va dir res i en 
canvi ara surt  aquesta notícia. És evident que no pot dir que els membres de CiU estiguin 
darrera la notícia però ara sí que hi estan al davant. Adverteix que no permetrà que se 
l’acusi de prevaricar quan mai ho ha fet i que no tindrà cap inconvenient d’anar al Jutjat per 
denunciar-ho,  tant pel que fa a les acusacions que es puguin fer a l’equip de govern com 
als tècnics municipals. Seguidament explica que una de les irregularitats que es denuncien,  
que és que la planta baixa no té l’alçada de tres metres que fixen les normes,  és un criteri 
que ha aplicat l’Ajuntament en un bon nombre de llicències atorgades, tant en l’època que 
era Alcalde el Sr. Casas i tècnic el Sr. Joan Riera, com en època en què era Alcaldessa la 
Sra. Sancho i tècnic el Sr. Gerard Carreras, com ara que ell és Alcalde i arquitecta la Sra. 
Núria Díez. Per tant diu,  si Urbanisme demana aquest expedient per aclarir possibles 
responsabilitats se li podrà enviar aquest i sis més. Acaba dient que abans de dir 
públicament que algú ha delinquit cal estar-ne segur o atendre’s a les conseqüències. 
El Sr. Comas respon al Sr. Postigo que no els sorprèn la seva amenaça d’anar al Jutjat ja 
que és la seva manera de fer i ja hi estan habituats, afegeix  que el Sr. Postigo sempre troba 
un culpable als seus errors,  la Generalitat i CiU. Seguidament explica quina ha estat la seva 
actuació en aquest tema  i diu que si han portat el tema a Urbanisme ho ha fet perquè 
pensen que és bo que un òrgan que està per sobre l’Ajuntament ho comprovi i que per altra 
banda l’Ajuntament és el primer interessat en què la notícia quedi desmentida. 
El Sr. Alcalde demana al Sr. Comas que llegeixi l’escrit que han fet arribar a Urbanisme, ja 
que ell no el té. 
El Sr. Comas llegeix l’escrit que han tramès a Urbanisme i diu que el que fa és posar de 
manifest una sèrie de desajustaments en la llicència. 
 
I no havent-hi més temes per tractar,  a les onze 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.   
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ACTA Nº 3/2002 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 24 D’ABRIL DE 2002.-  2 

 3 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-quatre d’abril de l’any dos mil dos 4 
es reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes de l’Ajuntament sota la Presidència de 5 
l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Jaume Moll 6 
Ferrandis, Montsertrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Miquel 7 
Ramis Coris, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas, Manel Ramírez Malagón, 8 
Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvadó i Salvador Devant Ribera.  9 
La Sra. Encarna González s’incorporarà al moment que es dirà.  10 
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.   11 
 12 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que el mes passat no es va fer el Ple ordinari perquè 13 
es tenia la intenció de fer-ne un d’extraordinari per portar el tema de la revisió de les 14 
Normes, però que finalment no va ser possible. 15 
 16 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 27-2-2002. 17 
 18 
A  petició del Sr. Alcalde s’introdueixen les següents esmenes:  19 
A la pàgina 11, línia 28, suprimir “.....al que està vora al poble, almenys que ho deixin 20 
preparat perquè es pugui fer així, també estan disposats...” per:  “ i de la cuneta quan limiti  21 
amb sòl urbà per tal que  ho deixin preparat perquè es pugui fer la vorera. També diu que la 22 
Generalitat està disposada  a finançar el...” 23 
A la línia 44 de la mateixa pàgina 11 després de “preveuen” afegir “una rotonda per una 24 
carretera de dos carrils”.  25 
A la pàgina 12, línia 10, afegir la paraula “no” després de “mentre que”.   26 
Amb les esmenes anteriors s’aprova l’acta.   27 

 28 
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS 29 
DE COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:  30 
 31 

2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  32 
 33 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions dictades des de l’últim Ple que són els 34 
números 161 al 368. 35 

 36 
2.2 Acords de Comissió de Govern.  37 
 38 
Seguidament el Sr. Alcalde explica  que en aquest moment s’estan realitzant un gran 39 
nombre d’obres al municipi, tals com: ampliació del cementiri, ampliació del dispensari, 40 
lavabos al parc de l’estació, construcció d’una caseta al sector del polivalent per a un 41 
generador, rehabilitació de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil per local de la Policia Local, 42 
ampliació de la deixalleria, obres d’enllaç amb la carretera de Sant Llorenç, construcció de 43 
l’IES que,  tot i que Ensenyament encara no ha adjudicat les obres,  s’espera que ho faci 44 
aviat; lligat amb el tema de l’institut també s’estan fent les obres d’urbanització del sector 45 
Ganix; també segueixen les obres d’urbanització del sector Fonollerons; la urbanització de 46 
la plaça Narcís Casas es porta a subhasta en aquest Ple; també s’estan realitzant les obres de 47 
connexió del sanejament a la zona industrial; l’arranjament de la zona verda de la Baixada 48 
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de la Costa i les obres d’urbanització de Mont-Rei: les obres d’ampliació i millora de la 1 
carretera de Tossa i la urbanització de la UA Carrilet II. 2 
Per altra banda diu que també s’estan realitzant tota una sèrie d’actuacions de gran 3 
importància per al futur del municipi com són:  4 
L’elaboració del PALS 5 
La revisió de les Normes Subsidiàries. 6 
La redacció del Pla Espacial del  Nucli Antic. 7 
La redacció del Pla Especial del Patrimoni Artístic. 8 
La redacció del Pla de promoció de Llagostera. 9 
El Pla de Joventut. 10 
 11 

2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 12 
representació.  13 
 14 
No hi ha cap acord rellevant.  15 
 16 

2.4 Contractacions de personal.  17 
 18 
El Sr. Alcalde dóna compte de les contractacions del Sr. Ricard Albertí per substituir un 19 
treballador de la brigada municipal que està de baixa per malaltia,  i el nomenament del Sr. 20 
Antoni Serrano com a agent interí de la Policia Local per substituir un altre agent que està 21 
en comissió de serveis a l’Ajuntament de Santa Cristina.     22 

 23 
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA  D’URBANISME:  24 
 25 

3.1 Convocar subhasta per a l’adjudicació de les obres d’urbanització de la Plaça 26 
Narcís Casas (1ª fase).  27 
 28 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que es tracta d’iniciar els tràmits per a la 29 
contractació de la primera fase de les obres d’urbanització de la plaça Narcís Casas. 30 
El Sr. Comas diu que,  tal com varen manifestar en el seu dia,  el seu grup no estava 31 
d’acord a incloure aquesta obra en la petició de subvenció per al PUOSC, ja que pensen que 32 
hi ha altres prioritats. Seguidament pregunta per què no s’ha fet servir la forma de concurs 33 
en lloc de la de subhasta, ja que en el concurs es poden introduir tota una sèrie de millores i 34 
que no fer-ho al seu entendre fa que es pugui perdre subvenció. 35 
El Sr. Alcalde diu que no entén que hi ha hagi d’haver millores en el projecte, ja que es 36 
tracta d’un projecte ben definit i detallat 37 
El Sr. Comas torna a prendre la paraula i insisteix  que no entén que no s’utilitzi aquesta 38 
picaresca per poder fer més obra i diu que amb el sistema de subhasta es deixen de percebre 39 
diners per al poble.  40 
 41 
S’aprova el dictamen  amb el següent resultat: 42 
A favor                    7  (ELL) 43 
Abstencions            5  (CiU)  44 
 45 
“Atès que mitjançant  Decret de l’Alcaldia de data 15-04-2002 s’ha iniciat l’expedient per 46 
contractar la primera fase de les obres del projecte “urbanització de la plaça Narcís Casas”, 47 
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el qual va ser aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió del dia 4-12-1 
2001.  2 
Atès que n’han emès informes els serveis tècnics  i la  Secretària-Interventora d’aquesta 3 
Corporació. 4 
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva 5 
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les 6 
obres, llevat de dues petites porcions de terreny, actualment de propietat privada, que 7 
l’Ajuntament té en tràmit d’adquisició. 8 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 9 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 10 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 11 
contractació d’obres del projecte d’urbanització de la plaça Narcís Casas, 1ª fase. 12 
Segon.- Sotmetre’l a informació pública, durant vint dies,  mitjançant anunci publicat al 13 
BOP  i  DOGC, als efectes d’examen i/o presentació d’al·legacions. 14 

Tercer.-  15 
1. Simultàniament, convocar subhasta  per a  l’adjudicació de les obres d’urbanització de  16 

la plaça Narcís Casas, 1ª  fase,  amb un pressupost total d’execució per contracte de 17 
350.838,19 euros, IVA inclòs, si bé el termini de presentació de proposicions quedarà 18 
en suspens durant tot el temps que sigui necessari, en el cas que es presentin 19 
al·legacions. 20 

2. Tramitar l’expedient de contractació fins a la proposta d’adjudicació, de manera que no 21 
s’adjudicarà mentre no es disposi de tots els terrenys necessaris per a l’execució de les 22 
obres. 23 

Quart.- Facultar l’Alcalde, o regidor en qui delegui, per a l’adopció i la firma de tots els 24 
actes i els  documents que siguin necessaris per a  l’execució d’aquests acords.”  25 
 26 

3.2 Aprovar els criteris, els objectius i les solucions generals per a la revisió de les 27 
Normes Subsidiàries (art. 125 R.P.)   28 
 29 
En aquest punt la Sra. Encarna González s’incorpora a la sessió.  30 
 31 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que aquest és un pas més del procés iniciat 32 
amb l’encàrrec al serveis tècnics municipals de la revisió parcial de les Normes 33 
Subsidiàries de planejament. Diu que és un tema molt important per al poble i que les 34 
normes actuals fa divuit anys que es varen aprovar i que,  per tant,  han quedat obsoletes,  i 35 
a més s’ha superat amb escreix el termini que preveien les Normes per a la seva revisió.  36 
Afegeix que amb aquest acord s’obre una primera fase d’informació al ciutadà,  que 37 
s’intentarà que sigui al  màxim de participativa i se’n farà la màxima difusió  perquè 38 
qualsevol persona o entitat pugui fer-hi al·legacions. 39 
Seguidament relaciona de manera detallada quins són els objectius que es persegueixen 40 
amb la revisió   i quines són les directrius estratègiques que es contemplen en el document 41 
que  se sotmet a aprovació. 42 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que aquest és un tema important  i pensa que legalment 43 
s’havia de fer. Troben correcte que s’inciti  la participació ciutadana, ja que és un tema 44 
important i que afecta a tots. Pel que fa  al document concret,  diu que el troben ben 45 
correcte, que té una memòria molt ben feta i que es pot dir que el seu grup coincideix en 46 
quasi tot el que recull el document. Segueix dient que també troben correcte aprofitar la 47 
revisió per canviar el text de les ordenances per clarificar-lo, ja que pensen que no es pot 48 
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estar sotmès als criteris personals d’un arquitecte a l’hora de donar les llicències. Segueix 1 
dient que  demanen que l’Alcalde no sigui mai el regidor d’Urbanisme pe tal d’evitar 2 
suspicàcies. Seguidament fa referència a la previsió que contempla el document de 3 
reordenació de les edificacions vora la carretera,  ja que diu que poden ésser complexes atès 4 
que la majoria estan en zones inundables,  per la qual cosa cal estudiar-ho bé i buscar 5 
solucions. Diu que també coincideixen que els aparcaments al casc antic i a la zona 6 
esportiva són necessaris. Pel que fa a la zona industrial prevista,  pensen que és insuficient 7 
per a  les necessitats que es preveuen i que al seu entendre caldria fer una zona industrial 8 
que pogués satisfer les necessitats de tothom. També diu que,  segons la seva opinió,  el 9 
creixement residencial previst és insuficient i creuen que s’hauria d’ésser més atrevit i fer 10 
un planejament més ambiciós ja que si no es fa així al cap de dos anys es podria estar en la 11 
mateixa situació que ara. Diu que tampoc sap veure com es poden connectar les 12 
urbanitzacions La Mata i la Canyera amb el poble, tal com diu l’estudi. Pel que fa a la 13 
vialitat,  pensen que s’hauria de reajustar. Acaba manifestant la seva predisposició per 14 
col·laborar perquè Llagostera tingui les millors Normes Subsidiàries i creu que seria bo que 15 
s’escoltessin les seves opinions que no són gaire diferents de les de l’equip de govern. 16 
El Sr. Alcalde pren la paraula i manifesta  que en primer lloc vol dir que s’alegra de veure 17 
aquesta predisposició en el grup de CiU per tirar endavant la revisió de les Normes 18 
Subsidiàries. 19 
Pel que fa al que ha dit el Sr. Comas que  la zona industrial prevista és petita, s’ha de dir 20 
que l’ampliació contemplada  és dues  o tres vegades més grossa que l’actual i si s’ha fet 21 
així és per poder controlar el creixement  i que es faci per allà on es creu més adequat,  tot i 22 
que és possible que en un futur es consolidin  la resta de terrenys com a zona industrial,   i 23 
que en tot cas si el sòl s’esgotés s’estarà ametent per habilitar-ne més. Pel que fa a 24 
l’afirmació que el sòl residencial és insuficient, els documents que consten a l’expedient 25 
reflecteixen que l’ocupació actual és d’un 12% de la superfície dins del sector urbà, i que 26 
en diferents sectors no arriba al 20%, la qual cosa representa que amb l’ocupació de sòl 27 
prevista  Llagostera podria arribar a tenir 17.000 habitants i que,  per tant,  consideren que 28 
és suficient i que abans de crear nou sòl urbanitzable  cal potenciar el que es té i consolidar-29 
lo. Pel que fa a les connexions amb la Mata i la Canyera,  es fa referència a la xarxa viària 30 
bàsica.  Quant a la xarxa viària  bàsica d’àmbit local,  és cert que pot plantejar problemes  i 31 
a l’avinguda del Gironès s’haurà d’estudiar. Acaba dient que veu per les manifestacions del 32 
Sr. Comas que hi ha moltes coincidències de criteri i que en tot cas s’haurà d’esperar  al 33 
moment de l’aprovació inicial, quan es concreti més. 34 
El Sr. Comas pren de nou la paraula   i diu que no està d’acord amb el que fixa el document 35 
en relació a l’ocupació del sòl, ja que d’un simple cop d’ull es pot veure que és evident que 36 
no  hi ha un 88% del sòl buit  i que el potencial pot ésser un però a la pràctica és un altre. 37 
Afegeix que les normes també haurien de preveure l’accés de vianants des d’algunes 38 
urbanitzacions que fos digne i segur per als vianants. Acaba dient que d’entrada troben bé 39 
el plantejament fet,  però que cal treballar-hi perquè es pot millorar. 40 
El Sr. Alcalde diu que  per calcular l’ocupació s’ha fet un estudi i s’han comptat les cases 41 
una per una. 42 
 43 
El dictamen següent és aprovat per unanimitat dels presents:  44 
 45 
“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 25.7.2001, va encarregar als serveis tècnics 46 
municipals els treballs d’estudi i redacció de la revisió parcial de les Normes subsidiàries 47 
del planejament de Llagostera. 48 
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Posteriorment, el mateix Ple municipal, en la sessió del 5.9.2001, va ampliar l’àmbit 1 
material d’aquella revisió parcial, en el sentit d’ incloure-hi també tot allò relacionat amb la 2 
construcció d’instal·lacions i línies elèctriques en sòl no urbanitzable. 3 
Vist el document anomenat “Criteris i Objectius generals de planejament per a la Revisió 4 
de les Normes subsidiàries de planejament de Llagostera”, que ha redactat l’arquitecta 5 
municipal, Núria Díez Martínez, en compliment d’aquell encàrrec. 6 
Vist l’informe de la secretària general de la Corporació. 7 
I de conformitat amb l’article 125 del Reglament del planejament urbanístic. 8 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 9 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 10 
Primer.- Aprovar el document anomenat “Criteris i Objectius generals de planejament per 11 
a la Revisió de les Normes subsidiàries de planejament de Llagostera”, que ha redactat 12 
l’arquitecta municipal, Núria Díez Martínez, sense perjudici de les rectificacions que s’hi 13 
puguin introduir a la vista dels suggeriments o alternatives que es puguin presentar durant 14 
el tràmit d’exposició al públic. 15 
Segon.- Exposar al públic aquell document durant trenta dies, mitjançant anuncis que 16 
s’inseriran al BOP, en un dels diaris de major circulació de la província i al tauler d’edictes 17 
de la Corporació, per tal que tothom qui hi estigui interessat pugui examinar-lo i/o formular 18 
suggeriments o alternatives de planejament.” 19 
 20 

3.3 Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 21 
Planejament pel que fa al sector del nucli antic.  22 
 23 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde pren la paraula i explica que es va contractar la 24 
redacció del Pla Especial de nucli antic i  del patrimoni històric i,  atès que el projecte 25 
presentat contempla la modificació de l’àmbit, abans de procedir a l’aprovació del Pla 26 
Especial cal tramitar la modificació de Normes Subsidiàries, no obstant això ambdós 27 
expedients es tramitaran de forma simultània. A continuació explica en què consisteix la 28 
modificació que es proposa i diu que hi unes propietats afectades però que entén que no ha 29 
d’ésser res traumàtic i que s’intentarà trobar solucions de consens amb els propietaris 30 
afectats. Diu que el Pla Especial és més ambiciós que les normes i regula amb detall com es 31 
pot construir en el nucli, les alçades, els colors  i els elements a preservar. 32 
El Sr. Comas manifesta  que ja varen dir que ho veien bé  i que estan d’acord amb la 33 
majoria d’actuacions que es proposen com són les previstes al  transformador i alliberar la 34 
muralla i també  la connexió prevista que afecta el magatzem de la brigada,   però no estan 35 
d’acord amb l’afecció que es fa a la casa del costat  perquè pensen que no és necessària,  36 
que és arbitrària i que es fa de forma capriciosa i,  encara que el Sr. Alcalde digui que no ha 37 
d’ésser traumàtic,  ells no ho veuen així. Diu que l’equip de govern actua amb poca 38 
sensibilitat i de la forma que sempre ha rebujtat imposant el seu criteri. Demana que es faci 39 
la votació a mà alçada. 40 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Comas que la proposta no és arbitrària i que està feta amb 41 
estrictes criteris tècnics  i que els  redactors no saben qui són els propietaris afectats i que 42 
de cap manera es pot pensar que s’intenta afectar unes finques per ésser propietat d’algú 43 
determinat i que de totes maneres ara sortirà a informació pública per tal que s’hi puguin fer 44 
al·legacions i,  si cal,  es pot reconsiderar.  45 
El Sr. Comas respon que si tan sols hi hagués la sospita que es vol perjudicar  algú de 46 
manera predeterminada ho denunciarien el Jutjat, però no és això el que creuen,  sinó que 47 
l’afecció no està justificada i que s’ha fet de manera capriciosa. 48 
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El Sr. Alcalde respon que,  tal com s’ha dit,  s’ha fet amb criteris tècnics i que està segur 1 
que es poden trobar solucions,  com podria ésser pactar i contreure el compromís de no 2 
ocupar les finques fins a un moment determinat.  Finalment acaba dient que no veu perquè 3 
s’ha de canviar el sistema habitual de votació. 4 
 5 
S’aprova el dictamen  amb el següent resultat: 6 
A favor                            7   (ELL) 7 
En contra                         6   (CiU) 8 
 9 
“Vist el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament relativa 10 
al nucli antic, que han redactat els serveis tècnics municipals i promou el propi Ajuntament. 11 
Vist l’informe de la Secretària de la Corporació. 12 
I d’acord amb l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la 13 
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i l’article 41 i 42.4 del 14 
mateix cos normatiu, i els articles 9 i 13.3 del Decret 146/1984, de 10 d’abril, pel qual 15 
s’aprova el Reglament de la Llei de Mesures d’Adequació de l’Ordenament Urbanístic de 16 
Catalunya. 17 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 18 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 19 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de les Normes subsidiàries 20 
de planejament relativa al nucli antic, redactat per l’arquitecta municipal, Núria Díez 21 
Martínez, i promogut pel propi Ajuntament. 22 
Segon.-  Exposar-lo al públic durant un mes, mitjançant anuncis que s’inseriran en el BOP, 23 
en un diari dels de major difusió provincial i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per tal 24 
que tothom qui hi estigui interessat pugui examinar-lo i presentar-hi al·legacions. 25 
Tercer.-  1. Suspendre cautelarment l’atorgament de llicències d’edificació, de parcel.lació 26 
i d’enderrocament, únicament en aquells àmbits per als quals les noves determinacions 27 
comporten modificació del règim urbanístic, segons s’indica en el plànol específic que 28 
consta a l’expedient. Els efectes d’aquesta suspensió tindran una durada màxima de dos 29 
anys a comptar de la publicació d’aquest acord al BOP, si bé s’extingiran amb anterioritat, 30 
amb l’entrada en vigor de la modificació aprovada. 31 
2. Publicar-ho en el mateix anunci de l’aprovació inicial.” 32 
 33 

3.4 Donar suport a la petició de soterrament del TGV.  34 
 35 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Comas pren la paraula i diu que pensen que és legítim que els 36 
ajuntaments defensin els seus interessos i que,  per tant,  el seu vot serà favorable.  37 
 38 
El dictamen següent és aprovat per unanimitat dels assistents:  39 
 40 
“Vist el contingut del projecte del TGV i pel que fa referència al seu contingut en els 41 
municipis de Sarrià de Ter i de Sant Julià de Ramis; 42 
Atès que no s’ha previst el soterrament del traçat del TGV en la seva totalitat al seu pas per 43 
aquests municipis; 44 
Atès que amb el projecte presentat s’incidirà negativament respecte a la qualitat de vida 45 
dels residents en aquests municipis; 46 
Atès que qualsevol obra d’infraestructura ha de preveure les mesures mediambientals 47 
adequades; 48 
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Atès que, davant la creixent preocupació que provoca en tots els municipis de les 1 
comarques de Girona el pas del TGV, un grup d’alcaldes ha proposat al Consell 2 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) la seva col·laboració per vetllar pels 3 
interessos socials, econòmics i ambientals que aquesta obra representa en el conjunt del 4 
territori gironí i la Junta Executiva del CILMA del 26 de març acordà crear una taula de 5 
negociació única entre els ajuntaments directament afectats pel pas del TGV i el Ministerio 6 
de Fomento; 7 
Atès la nostra coincidència amb el posicionament i el treball de negociació que ve realitzant 8 
l’Ajuntament de Sarrià de Ter, 9 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació ciutadana i 10 
comunicació, Ensenyament i esports, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 11 
Primer.- Donar suport a l’Ajuntament de Sarrià de Ter i a l’Ajuntament de Sant Julià de 12 
Ramis per tal de soterrar el traçat del TGV al seu pas per aquests municipis. 13 
Segon.- Delegar la representació de l’Ajuntament de Llagostera en la taula de negociació 14 
del CILMA en el representant de l’Ajuntament de Sarrià de Ter. 15 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Ministerio de Fomento, al Departament de Política 16 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, al CILMA i als ajuntament 17 
afectats.” 18 

 19 
3.5 Adjudicar a l’empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L. de Sabadell la gestió 20 
integral dels serveis públics locals d’aigua potable i sanejament.   21 
 22 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que el concurs s’ha resolt a favor de 23 
l’empresa Cassa,   atès que s’ha considerat que és la que ha fet l’oferta més avantatjosa 24 
d’acord amb els criteris establerts en el Plec de condicions. Afegeix que no ha estat una 25 
decisió fàcil,  ja que al concurs també hi va concórrer l’empresa Gesesa,  que actualment és 26 
la que presta el servei. 27 
El Sr. Comas diu que les empreses que varen concursar ofereixen coses diferents i sembla 28 
que s’ha optat per la que ofereix més cànon i no tenen clar que sigui el més encertat,  ja que 29 
pensen que seria millor haver optat per una major inversió. 30 
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Comas si han consultat les diferents propostes de les 31 
empreses que varen concórrer al concurs que,  tal com se’ls va dir a la Comissió 32 
Informativa estaven a la seva disposició, ja que si ho han fet hauran pogut veure que les 33 
inversions que proposen les empreses,  com és lògic,  van a càrrec de l’Ajuntament i que en 34 
tot cas seria la forma de finançament el que marcaria les diferències. Les inversions que es 35 
creguin convenients sempre es poden fer,  però és l’Ajuntament i finalment els usuaris qui 36 
les paguen. 37 
 38 
S’aprova el dictamen  amb el següent resultat: 39 
A favor                   7   (ELL) 40 
Abstencions            6   (CiU) 41 

 42 
“El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 24 d’octubre del 2001, adoptà l’acord de 43 
convocar licitació per a la contractació del servei municipal de subministrament d’aigua 44 
potable i sanejament de Llagostera. 45 
A la licitació hi van concórrer tres empreses: CASSA, SOREA i GESESA. 46 
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Un cop dut a terme l'acte d'obertura de pliques del concurs públic convocat per contractar 1 
mitjançant concessió el servei públic esmentat, s'han observat totes les prescripcions legals 2 
i, per tant, és procedent declarar-lo vàlid.  3 
La mesa de contractació constituïda per actuar en el procediment de licitació d'aquesta 4 
contractació n'ha elaborat la proposta d'adjudicació. Després de valorar i ponderar els 5 
criteris objectius que estableix el plec de clàusules d'explotació, considera que l'oferta 6 
presentada per l'empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ S.L., és la més favorable de les 7 
proposicions presentades  per als interessos municipals. 8 
Per l’exposat  aquesta Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació 9 
Ciutadana, Comunicació, Ensenyament i Esports, en virtut de les atribucions que li han 10 
estat conferides, proposa al Ple municipal, que decidirà el que consideri convenient, que 11 
adopti els acords següents:  12 
Primer.- Adjudicar a l'empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ S.L., domiciliada al 13 
carrer Concepció núms 12-20 de Sabadell, la gestió integral dels serveis públics locals 14 
d’aigua potable i sanejament, mitjançant concessió administrativa, atès que és l'oferta més 15 
avantatjosa per a l'Ajuntament en la seva globalitat, de conformitat amb la proposta de la 16 
mesa de contractació emesa a partir dels criteris objectius de valoració que estableix 17 
l’article 62  del plec de clàusules d'explotació que regulen aquesta contractació.  18 
Segon.- Requerir l'esmentada empresa perquè, en el termini dels quinze dies hàbils 19 
següents a la notificació de l'acord precedent, justifiqui haver constituït la garantia 20 
definitiva fixada a l’article 64 del plec de clàusules d'explotació que regulen aquesta 21 
contractació, i advertir-li que, si no ho fa així, la contractació podria quedar resolta.  22 
Tercer.- Retornar el resguard de la garantia provisional constituïda pels licitadors, llevat de 23 
la dipositada per l'empresa adjudicatària, que serà retinguda fins que es formalitzi el 24 
contracte.  25 
Quart.- Facultar l'alcalde, o el regidor o la regidora en qui delegui o hagi delegat, perquè 26 
subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer efectius els acords precedents.” 27 

 28 
El Sr. Comas s’absenta de la sessió.  29 

 30 
4t.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL, PARTICIPACIÓ 31 
CIUTADANA I COMUNICACIÓ:  32 
 33 
4.1 Modificar les retribucions a percebre per l’Alcalde.  34 
 35 
Es llegeix el dictamen  i el Sr. Moll  diu que es tracta d’incrementar les retribucions de 36 
l’Alcalde d’acord amb l’IPC , tal com es fa cada any. 37 
El Sr. Ramírez pren la paraula i diu que fa dos anys que es va presentar al Ple l’aprovació 38 
de la dedicació parcial de l’Alcalde i que el seu grup va votar-hi en contra i que ara,  passats 39 
dos anys,  pensen el mateix que en aquell moment i que no són capaços de valorar què ha 40 
aportat de positiu aquesta dedicació de l’Alcalde i,  per tant,  també votaran en contra per 41 
coherència. 42 
El Sr. Moll respon que si en el seu moment es va prendre aquesta decisió va ésser perquè  43 
es veia que era necessari i,  atès que representava que el Sr. Postigo havia de deixar una part 44 
de la seva feina,  es va considerar just que tingués una compensació. 45 
 46 
S’aprova el dictamen  amb el següent resultat: 47 
A favor              7   (ELL) 48 



 9

En contra           5  (CiU) 1 

 2 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 31 de gener de 2001 va fixar les 3 
retribucions a percebre per l’Alcalde durant l’any 2001. 4 
Vist l’increment que ha sofert l’IPC durant l’any 2001, es creu procedent incrementar la 5 
retribució en aquesta quantia. 6 
És per això que la Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Ensenyament i 7 
Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord:  8 
Primer.- Fixar la retribució bruta per a l’any 2002 de l’Alcalde de l’Ajuntament en 9 
17.187,66 euros a pagar en catorze mensualitats i  que representa un augment del 2,7% en 10 
relació a l’any 2001.” 11 
 12 
El Sr. Comas es reincorpora a la sessió.  13 
 14 

5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA,  SERVEIS 15 
SOCIALS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ I OBRES I SERVEIS:  16 
 17 
5.1 Aprovar la modificació de l’art. 19.1 de l’Ordenança reguladora de la qualitat 18 
sonora del medi urbà.  19 
 20 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde pren la paraula i diu que l’objectiu d’aquesta 21 
modificació és corregir una deficiència que la Policia ha detectat en l’aplicació d’aquesta 22 
ordenança,  que preveia donar quinze dies de temps als infractors perquè subsanessin les 23 
deficiències,  termini que es considera excessiu i ara la modificació proposa donar només 24 
cinc dies. 25 
El Sr. Ramírez diu que inicialment no entenien per què es feia però amb l’explicació que ha 26 
donat el Sr. Alcalde,  troben correcta la modificació i el seu vot serà favorable. 27 
 28 
S’aprova per unanimitat dels presents el següent dictamen: 29 
 30 
“Vista la necessitat d’escurçar a 5 dies el termini de 15 dies que concedeix l’Ordenança 31 
reguladora de la qualitat sonora del medi urbà als propietaris de vehicles que s’hagi 32 
comprovat que superen els límits sonors fixats en la dita ordenança, 33 
Vist l’Informe de Secretaria emès a l’efecte, 34 
La Comissió informativa de Seguretat ciutadana, Serveis socials, Solidaritat i cooperació, 35 
Obres i serveis, Promoció local i Sanitat i consum proposa al Ple l’adopció del següent 36 
acord:  37 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 19.1 de l’Ordenança reguladora de 38 
la qualitat sonora del medi urbà, que quedarà redactat de la manera següent: 39 
“Si ultrapassa els límits permesos, la Policia Local formularà una denúncia condicional, 40 
en la qual es consignarà l’obligatorietat de presentar el vehicle de motor a reconeixement i 41 
comprovació de la presumpta deficiència, dins el termini màxim de 5 dies. 42 
L’efectivitat de la denúncia quedarà supeditada al resultat del reconeixement.” 43 
Segon.- Exposar-ho al tauler d’edictes de la Corporació i publicar-ho al Butlletí Oficial de 44 
la Província per un termini de 30 dies a efectes de reclamacions i suggeriments. 45 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, la modificació es 46 
considerarà aprovada definitivament sense necessitat de nou acord i es publicarà 47 
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província.” 48 



 10

 1 

5.2 Proposta d’adhesió a la campanya del Fons Català de Cooperació al 2 
Desenvolupament per declarar Llagostera vila mediterrània.  3 
 4 
Es llegeix el dictamen i la Sra. Pla pren la paraula  i diu que és una campanya de 5 
sensibilització  que fa el Fons Català de Cooperació. Seguidament explica en què consisteix 6 
la campanya,  que es fa principalment a les escoles i de la qual ja ha j arribat el material que 7 
es distribuirà. 8 
El Sr. Ramírez  demana que se’n faci la màxima difusió. Afegeix que li sobta que el 9 
material hagi arribat abans que l’Ajuntament s’adherís a la campanya. 10 
La Sra. Pla respon que l’adhesió a la campanya ja s’havia fet anteriorment i ara el que 11 
s’aprova és la moció per tal que l’adhesió tingui més rellevància pel fet que sigui el Ple qui 12 
s’hi adhereixi. 13 
 14 
El dictamen següent és aprovat per unanimitat dels presents:   15 
 16 
 “La Mediterrània és la regió geogràfica que abraça pobles situats en tres continents: Àfrica, 17 
Àsia i Europa. Les seves ribes han vist al llarg de la història néixer cultures de les quals 18 
encara avui ens nodrim i on multitud de persones vingudes a través de moviments 19 
migratoris, s’han anat establint, tot incorporant-se a aquestes societats que han forjat la 20 
nostra pròpia identitat com a poble. 21 
Aquesta heterogeneïtat de procedències, de cultures, de llengües, de models socials i de 22 
tradicions, de religions... ha estat des de sempre motiu d’intercanvis dinàmics, de 23 
migracions i conquestes que no sempre han estat fàcils, i els conflictes han esclatat sovint al 24 
llarg de la història. 25 
Actualment a la Mediterrània es donen diversos conflictes, les causes dels quals són 26 
múltiples i variades i, al mateix temps, la Mediterrània es presenta profundament dividida 27 
en dues ribes: una al nord, rica i desenvolupada, i làltra al sud, empobrida i amb fortes 28 
mancances. En aquest marc, doncs, es posa de manifest la gran esquerda nord/sud que, 29 
entre altres, genera fluxos migratoris massius. 30 
Els municipis que formem part del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament som 31 
conscients d’aquestes arrels seculars i profundes que ens agermanen als municipis riberencs 32 
de l’orient, del sud i de l’occident mediterrani i, per tant, amb aquesta declaració volem fer 33 
professió clara i explícita de la nostra vocació mediterrània, a través d’aquesta campanya 34 
que es durà a terme conjuntament a Catalunya i a les Illes Balears. 35 
Conscients que aquesta regió ara per ara es configura com un dels escenaris internacionals 36 
amb més tensió i conflicte, entenem que caldrà realitzar un important esforç per construir 37 
un clima d’estabilitat, pau, prosperitat i justícia, on sigui possible la convivència entre 38 
pobles i cultures, i on prevalgui el diàleg davant les dificultats i conflictes perquè pensem 39 
que un altre Mediterrani és possible! 40 
Per tant, la Comissió Informativa de Seguretat ciutadana, Serveis socials, Solidaritat i 41 
cooperació, Obres i serveis, Promoció local i Sanitat i consum proposa al Ple l’adopció del 42 
següent ACORD: 43 
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera, conscient que el nostre futur està lligat a la regió 44 
mediterrània i que és possible i desitjable treballar amb el propòsit de contribuir a concebre 45 
la Mediterrània com una cruïlla de pobles, fa seva la campanya promoguda pel Fons Català 46 
de Cooperació al Desenvolupament i declara Llagostera vila mediterrània.” 47 

 48 
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5.3 Proposta de suport al poble de Palestina.  1 
 2 
Es llegeix el següent dictamen:  3 
 4 
“Trenquem el silenci, actuem abans que sigui massa tard. 5 
Solidaritat amb el Poble de Palestina.  6 
CONSIDERANT els fets ocorreguts en els territoris palestins al llarg d’aquests anys i 7 
especialment els últims dies, aquest Ajuntament es vol unir a les veus que a tot el món estan 8 
demanant la fi de l’última ofensiva militar d’Israel contra el poble de Palestina. 9 
TENINT EN COMPTE QUE aquesta invasió forma part d’una campanya sistemàtica i 10 
perllongada que té com a objectiu soscavar, humiliar i destruir el lideratge polític de què 11 
s’ha dotat la població palestina.  12 
RESULTA DIFÍCIL entendre que un poble que ha patit tant en temps recents, pugui 13 
comportar-se com els seus antics botxins, massacrant i assassinant la població civil 14 
palestina, destruint escoles, hospitals, camps de conreu, les estructures administratives de 15 
tot un poble, denominant la resistència palestina com a terrorista, de la mateixa manera que 16 
els nazis denominaven la resistència jueva com a organitzacions terroristes i les seves 17 
accions d’autodefensa com a actes de terrorisme.  18 
CONSTATANT QUE mentrestant, després de 35 anys d’ocupació del territori palestí i 19 
d’una setmana d’una intensa i repressiva actuació militar en contra de les estructures socials 20 
i de poder polític que l’Autoritat Nacional Palestina s’havia dotat desprès dels acords 21 
d’Oslo, l’anomenada comunitat internacional mira cap a una altra banda. 22 
Per tot això, la Comissió Informativa de  Seguretat ciutadana, Serveis socials, Solidaritat i 23 
cooperació, Obres i serveis, Promoció local, i Sanitat i consum proposa al ple l’adopció del 24 
següent acord: 25 
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera vol fer arribar a les autoritats mundials i al Govern 26 
d’Israel la nostra posició tot fent les següents peticions: 27 
- El cessament de les hostilitats i la retirada de totes les unitats militars invasores de les 28 
ciutats palestines sota el control de l’Autoritat Nacional Palestina en virtut dels acords 29 
d’Oslo. 30 
- L’aixecament del boicot informatiu a què està sotmesa la premsa mundial dels veritables 31 
fets que estan succeint en aquell territori. 32 
- L’acompliment de les obligacions de la Quarta Convenció de Ginebra i l’aplicació de les 33 
mesures previstes quan es contravenen i que constitueixen crims de guerra. 34 
- La creació dels mecanismes de pressió davant del Govern d’Israel per a l’acceptació de 35 
les resolucions de les Nacions Unides, que incloguin la devolució de tots els territoris 36 
ocupats militarment l’any 1967, el desmantellament dels assentaments il·legals, la 37 
proclamació d’un Estat palestí i el retorn de refugiats i expulsats palestins que viuen en el 38 
camps de refugiats i dispersos per tot el món. 39 
- Una resolució de rebuig de la comunitat internacional i, especialment, de la Unió Europea, 40 
retirant els ambaixadors, trencant els acords comercials i l’enviament d’una força 41 
internacional d’interposició de les Nacions Unides. 42 
Segon.-  Comunicar  aquest acord al Secretari General de les NNUU, al president de la 43 
Comissió  Europea, al president del Govern Espanyol, al president de la Generalitat de 44 
Catalunya, al primer Ministre d’Israel i a l’Ambaixada Palestina a Madrid.” 45 
 46 
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El Sr. Comas pren la paraula i diu que el seu grup tenia preparada una proposta alternativa 1 
que no és gaire diferent de la que proposa l’equip de  govern i proposa fer unes petites 2 
modificacions i refondre-la en una sola. 3 
Es debaten quines són les modificacions a introduir i per unanimitat dels presents s’aprova 4 
el següent : 5 
 6 
“Trenquem el silenci, actuem abans que sigui massa tard. 7 
Solidaritat amb el Poble de Palestina.  8 
CONSIDERANT els fets ocorreguts en els territoris palestins al llarg d’aquests anys i 9 
especialment els últims dies, aquest Ajuntament es vol unir a les veus que a tot el món estan 10 
demanant la fi de l’última ofensiva militar d’Israel contra el poble de Palestina. 11 
TENINT EN COMPTE QUE aquesta invasió forma part d’una campanya sistemàtica i 12 
perllongada que té com a objectiu soscavar, humiliar i destruir el lideratge polític de què 13 
s’ha dotat la població palestina.  14 
CONSTATANT QUE mentrestant, després de 35 anys d’ocupació del territori palestí i 15 
d’una setmana d’una intensa i repressiva actuació militar en contra de les estructures socials 16 
i de poder polític que l’Autoritat Nacional Palestina s’havia dotat desprès dels acords 17 
d’Oslo, l’anomenada comunitat internacional mira cap a una altra banda. 18 
Primer.- Manifestar la nostra plena solidaritat amb el Poble de Palestina.  19 
Segon.- L’Ajuntament de Llagostera vol fer arribar a les autoritats mundials i al Govern 20 
d’Israel la nostra posició tot fent les següents peticions: 21 
- El cessament de les hostilitats i la retirada de totes les unitats militars invasores de les 22 
ciutats palestines sota el control de l’Autoritat Nacional Palestina en virtut dels acords 23 
d’Oslo. 24 
- L’aixecament del boicot informatiu a què està sotmesa la premsa mundial dels veritables 25 
fets que estan succeint en aquell territori. 26 
- L’acompliment de les obligacions de la Quarta Convenció de Ginebra i l’aplicació de les 27 
mesures previstes quan es contravenen i que constitueixen crims de guerra. 28 
- La creació dels mecanismes de pressió davant del Govern d’Israel per a l’acceptació de 29 
les resolucions de les Nacions Unides, que incloguin la devolució de tots els territoris 30 
ocupats militarment l’any 1967, el desmantellament dels assentaments il·legals, la 31 
proclamació d’un Estat palestí i el retorn de refugiats i expulsats palestins que viuen en el 32 
camps de refugiats i dispersos per tot el món. 33 
- Una resolució de rebuig de la comunitat internacional i, especialment, de la Unió Europea, 34 
retirant els ambaixadors, trencant els acords comercials i l’enviament d’una força 35 
internacional d’interposició de les Nacions Unides. 36 
Tercer.- Demanar el reconeixement immediat de l’Estat Palestí per part d’Israel i de les 37 
autoritats internacionals.  38 
Quart.- Demanar a la Unió Europea l’adopció de mesures de pressió davant el Govern 39 
israelià per a què accepti les Resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides 40 
242, 338, 1397 i 1402, per les quals es demana el cessament immediat dels actes de 41 
violència i al retirada de l’exèrcit israelià dels territoris palestins.  42 
Cinquè.- Demanar l’alliberament de Iasser Arafat del setge a què està sotmès a Ramalah i 43 
que se li restitueixi la capacitat de comandament del seu poble.     44 
Sisè.- Donar suport a la Resolució adoptada pel Parlament Europeu, per la qual es demana 45 
al Consell i a la Comissió Europea la suspensió de l’Acord Euromediterrani  d’associació 46 
entre les Comunitats Europees i els seus Estats membres i l’Estat d’Israel, fet a Brussel·les 47 
el 20 de novembre de 1995.  48 
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Setè.- Demanar al Govern espanyol la suspensió de tots els acords comercials amb l’Estat 1 
d’Israel pel que fa a l’intercanvi d’armament.  2 
Vuitè.- Demanar que a través de la Unió Europea i les Nacions Unides s’acordi 3 
l’enviament d’una missió internacional a la regió que ajudi a assolir i a mantenir un alto el 4 
foc per tal de crear un clima que permeti reprendre les negociacions truncades, i aconseguir 5 
uns nous acords que superin les dificultats que impedien avançar en la constitució d’un 6 
Estat palestí lliure i capaç de desenvolupar-se.  7 
Novè.- Demanar als grups armats palestins que finalitzin els atacs a civils israelians, i que 8 
l’Autoritat Palestina els condemni i faci tot el possible per aturar-los.    9 
Desè.- Expressar la nostra solidaritat i condol per totes les víctimes d’aquest conflicte,  tant 10 
del bàndol palestí com israelià.    11 
Onzè.- Expressar el nostre suport i simpatia per l’organització israelianopalestina  Temps 12 
per la Pau, per als ciutadans palestins o isralians que hi estan treballant en tots els nivells 13 
possibles i pels reservistes israelites que han rebutjat servir en els Territoris Ocupats.   14 
Dotzè.-  Comunicar  aquests acords al Secretari General de les NNUU, al president de la 15 
Comissió  Europea, al president del Govern Espanyol, al president de la Generalitat de 16 
Catalunya, al primer Ministre d’Israel i a l’Ambaixada Palestina a Madrid.” 17 

 18 
El Sr. Alcalde diu que el proper dia 10 de maig tindrà lloc al local social de la Caixa un acte 19 
sobre aquest tema i convida  tothom a assistir-hi. 20 

 21 
6è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ LOCAL I SANITAT I 22 
CONSUM:  23 
 24 
6.1 Sol·licitud a RENFE de reobrir l’estació de tren de Caldes de Malavella.    25 
 26 
La Sra. Pla abandona la sessió.  27 
 28 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde dia que el dia 13 de març va entrar en el registre de 29 
l’Ajuntament un escrit on s’havien recollit signatures de protesta pel projecte de Renfe de 30 
convertir l’estació de Caldes de Malavella en un baixador. Afegeix que s’han tingut 31 
converses amb l’Alcalde de Caldes de Malavella i,  tot i que sembla que al final no serà 32 
així,   no està de més que l’Ajuntament manifesti la seva posició. 33 
El Sr. Comas diu que estan d’acord  en la proposta,  però que caldria afegir-hi  un punt a la 34 
part expositiva  on es digués que per Llagostera l’estació de Caldes és la seva. 35 
 36 
S’aprova l’esmena i s’aprova el següent dictamen per unanimitat dels presents: 37 
 38 
“Vist l’escrit presentat per un col·lectiu d’usuaris i persones afectades pel tancament de 39 
l’estació de RENFE de Caldes de Malavella (R.E. 714/2002, de 13.03.02), al qual adjunten 40 
2.653 signatures de suport, 41 
Vistes les notícies aparegudes a la premsa comarcal anunciant la conversió de l’estació de 42 
tren de Caldes de Malavella en baixador, 43 
Atès que considerem que la decisió de RENFE és contrària al foment de l’ús d’un transport 44 
públic i d’una mobilitat sostenible, 45 
Atès que considerem que tant per a la població com per a l’activitat econòmica del nostre 46 
municipi tenir una estació de tren propera és un actiu que cal conservar, 47 
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Atès que s’ha demostrat que els baixadors comporten una pèrdua de la qualitat de servei 1 
personal a l’usuari i moltes deficiències en el manteniment de les instal·lacions, 2 
Atès que l’estació de Caldes és la que utilitzen habitualment els veïns de Llagostera,  3 
Per tot això la Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana, Serveis socials, Solidaritat i 4 
cooperació, Obres i serveis, Promoció local i Sanitat i consum proposa al Ple l’adopció del 5 
següent acord:  6 
Primer.- Demanar a RENFE que reconsideri la conversió de l’estació de tren de Caldes de 7 
Malavella en baixador per les raons que consten en l’exposició de motius d’aquest acord. 8 
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Caldes de Malavella i al col·lectiu de 9 
representants de la iniciativa popular de recollida de signatures contra el tancament de 10 
l’estació de tren de Caldes de Malavella.” 11 

 12 
La Sra. Pla es reincorpora a la sessió. 13 

 14 
7è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ CIVIL:  15 
 16 
7.1 Donar el nom d’Amical de Mauthausen a una via pública de Llagostera.  17 
 18 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que s’ha tramitat l’expedient per donar el 19 
nom d’un carrer i que ara correspon que el Ple l’aprovi. 20 
El Sr. Soler diu que estan d’acord amb la proposta però demanen que al moment que  es 21 
posi la placa  es remarqui que el nom és el d’un camp de concentració. 22 
El Sr. Alcalde diu que es pensa fer difusió de les raons per les quals es posa aquest nom a 23 
un carrer. 24 
 25 
S’aprova per unanimitat  el següent dictamen:    26 
 27 
“Vista la proposta formulada per l’Instructor de l’expedient en data 23.01.02 28 
Atès que en el període d’exposició al públic no s’ha rebut cap al·legació, 29 
La Comissió Informativa de Medi Ambient, Protecció Civil, Cultura i Festes proposa al Ple 30 
l’adopció del següent acord:  31 
Primer.- Donar el nom d’Amical de Mauthausen a una via pública de Llagostera.” 32 
 33 

8è.-  MOCIONS: 34 
 35 
8.1 Moció de Convergència i Unió sobre les subscripcions de l’Ajuntament al Diari de 36 
Girona.  37 
 38 
Es llegeix la següent Moció:   39 
 40 
“Il.lm. Sr. MOCIÓ que presenta al Ple de l’Ajuntament de Llagostera el Grup Municipal de 41 
Convergència i Unió.  42 
Atès que segons l’acta de la Comissió de Govern celebrada el dia 12 de febrer del 2002, 43 
l’equip de govern, a petició de l’alcalde, Sr. Postigo, va acordar el següent:  44 
“4t.- PROPOSTES DE REGIDORS.- 45 
a) A proposta de l’Alcalde Sr. Lluís Postigo, s’acorda:  46 
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Vist l’escrit aparegut en l’edició del Diari de Girona del dia 10 de febrer del 2002, en el 1 
qual s’acusa l’Alcalde de Llagostera  d’haver  atorgat una llicència d’obres en contradicció 2 
amb les prescripcions del planejament. 3 
Atès que,  segons consta a l’expedient, el Serveis Tècnics Municipals varen emetre informe 4 
favorable per a la concessió de la llicència, el qual ha estat ratificat pels propis Serveis 5 
Tècnics, demostrant així la falsedat de la notícia.    6 
Atès que el Diari de Girona no es va posar en contacte amb l’Ajuntament, prèviament a la 7 
publicació de la notícia,  per contrastar la informació,  la qual cosa demostra manca de 8 
rigor. 9 
Atès el perjudici que representa per a la imatge de la Corporació,  el seu Alcalde i els 10 
Serveis Tècnics Municipals la publicació de la  dita notícia,  que tal com s’ha dit es va 11 
publicar sense haver-la contrastat prèviament, s’acorda: 12 
Primer.- Interposar denúncia davant del Jutjat de guàrdia de Girona, contra el Diari de 13 
Girona, per la notícia publicada  en la seva edició del dia 10 de febrer. 14 
Segon.-  Anul·lar totes les subscripcions que l’Ajuntament té contractades amb el Diari de 15 
Girona. 16 
Tercer.- Desmentir públicament davant del poble de Llagostera la notícia publicada 17 
mitjançant un fulletó informatiu que es farà arribar als domicilis dels veïns.” 18 
Atès que amb independència del mitjà que va publicar l’esmentada notícia i sense entrar a 19 
valorar el seu contingut, el nostre grup es va manifestar en contra de la decisió presa 20 
d’anul·lar les subscripcions amb el Diari de Girona, ja que enteníem que aquesta mesura 21 
atemptava contra la llibertat d’expressió i anava en contra del lliure accés a la informació, 22 
privant els ciutadans de  la possibilitat de llegir un diari comarcal que sempre havia estat a 23 
disposició del públic a les dependències municipals, pel sol fet d’haver publicat una notícia 24 
que afecta  l’alcalde i alhora regidor d’urbanisme, el Sr. Postigo.  25 
En base als motius exposats, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al ple 26 
l’adopció dels següents,  27 
ACORDS:  28 
Primer.- Restituir immediatament totes les subscripcions que l’Ajuntament de Llagostera 29 
tenia contractades amb el Diari de Girona i que varen ser anul·lades per l’acord adoptat per 30 
la Comissió de Govern del dia 10 de febrer.  31 
Segon.- Reprovar l’actitud autoritària, antidemocràtica i dictatorial que ha  adoptat en tot 32 
aquest assumpte l’equip de govern de l’Entesa per Llagostera, que ha anteposat els 33 
interessos personals per davant de la llibertat d’expressió i d’informació, drets que com a 34 
Ajuntament democràticament elegit, haurien  hagut de protegir i no perseguir.” 35 
Llagostera, 19 d’abril de 2002. 36 
Ramon Soler Salvadó. D.N.I. 40328014.”  37 
 38 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que,  sense entrar a valorar la notícia apareguda  en el 39 
Diari de Girona, l’actitud de l’equip de govern no és la més recomanable  i que tenen clar 40 
que no ha d’ésser l’equip de govern ni l’alcalde de torn qui ha de decidir què ha de llegir la 41 
gent de Llagostera. Que el que s’ha fet és una forma de censura, amb la qual cosa 42 
evidentment no poden estar d’acord. Segueix dient que el Consell de Comunicació Local ja 43 
va acordar tornar a subscriure la biblioteca al Diari de Girona , però que ells van més enllà i 44 
demanen que es tornin a tenir totes les subscripcions que hi havia, ja que pensen que els 45 
diaris comarcals han d’estar a les dependències municipals. També lamenta que no se’l 46 
volgués a la reunió del Consell de Comunicació Local, tal com havia demanat al Ple.    47 
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El Sr. Moll pren la paraula i diu que en una reunió del Consell de Comunicació Local es va 1 
parlar del tema i el Consell va acordar restituir la subscripció de la biblioteca i així s’ha fet. 2 
Afegeix que la notícia apareguda al Diari de Girona va indignar l’equip de govern, ja que 3 
calumniava l’Alcalde i atemptava contra l’Ajuntament i també contra els anteriors Alcaldes 4 
Casas i Sancho i el diferents regidors d’urbanisme,  ja que havien aplicat el mateix criteri. 5 
Afegeix que el que també va fer el Consell de comunicació va ésser manifestar la seva 6 
indignació i  valorar negativament l’actitud del Diari de Girona envers Llagostera i diu que 7 
els regidors de CiU podien haver estat presents en la reunió del Consell si el seu 8 
representant no hagués presentat la dimissió o n’haguessin nomenat un altre. 9 
La Sra Vila pren la paraula i diu que és cert que el criteri sobre quina premsa ha d’haver-hi 10 
a la biblioteca sempre l’havia establert l’Ajuntament juntament amb la tècnica responsable 11 
de la biblioteca i ara es deixa únicament a mans de la bibliotecària. Pel que fa a la 12 
subscripció del  propi Ajuntament no es farà, ja que es pensa que no té gaire sentit 13 
denunciar una empresa i seguir comprant  el seu producte. 14 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que ja a l’escrit de dimissió es demanava que es restituís la 15 
subscripció i que per altra banda ell va demanar  assistir al Consell com a  convidat i poder 16 
presentar la seva dimissió allà i se li va dir que no, mentre que la Sra. Vila,  que tampoc en 17 
forma part,  sí que va assistir-hi. Diu que troba poc transparent i dictatorial la manera de fer 18 
de l’equip de govern. 19 
El Sr. Alcalde respon  que en el Ple on el Sr. Soler va presentar la dimissió ja va dir-li qui 20 
era el competent per acceptar la dimissió i quina era la postura, per tant si el Sr. Soler 21 
hagués volgut podia haver retirar la seva dimissió. El Sr. Alcalde diu que ja va explicar 22 
quines varen ésser les actuacions en relació al tema i també que es volia escoltar el parer 23 
del Consell de Comunicació,  i que a  la vista del que digués si era necessari es rectificaria,  24 
cosa que  s’ha fet  pel que fa a la biblioteca. 25 
El Sr. Soler reitera que l’actitud de l’equip de govern és dictatorial, poc transparent i 26 
antidemocràtic. 27 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Soler que en relació al tema hauria dignificat molt el grup de 28 
CiU corregir les seves declaracions, ja que,  com demostra l’informe d’Urbanisme,  no 29 
existeixen les irregularitats denunciades, ja que no insta a l’ajuntament a prendre cap 30 
mesura, la qual cosa demostra que la denúncia és un error i una falsedat la publicació. 31 
 32 
Sotmesa la moció a votació,  és rebutjada amb el següent resultat: 33 
En contra               7 (ELL) 34 
A favor    6 (CiU) 35 
 36 

8.2 Moció de Convergència i Unió sobre l’autobús nocturn de Girona a la Costa 37 
Brava.  38 
 39 
Es llegeix la següent Moció:   40 
 41 
“Il.lnm. Sr. MOCIÓ que presenta al Ple de  l’Ajuntament de Llagostera el Grup Municipal 42 
de Convergència i Unió.  43 
Atès que des del 13 d’abril de 2002 s’ha instaurat una línia d’autobús nocturn entre Girona i 44 
la Costa Brava que donarà servei les nits dels divendres i dissabtes i vigílies de festius 45 
durant tot l’any i diàriament durent els mesos de juliol i agost.  46 
Atès que la mobilitat nocturna a Llagostera es una realitat, tant per motius laborals com 47 
d’oci. 48 
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Atès que l’esmentada línia té parada al nostre poble.  1 
Atès que la posada en marxa d’aquesta línia proveeix d’un medi de transport públic i 2 
col·lectiu que  suposa una alternativa a la utilització del vehicle privat en els desplaçaments 3 
dels treballadors i treballadores que desenvolupen la seva tasca en horari nocturn i també de 4 
les persones, majoritàriament joves, que destinen la nit a activitats lúdiques i d’esbarjo.  5 
Atès que per a aquest darrer col·lectiu aquest transport pot contribuir a reduir el risc 6 
d’accidents en els desplaçaments.  7 
Atès que molta gent utilitza el transport públic com a medi de transport habitual i la posada 8 
en funcionament d’aquest servei nocturn cobreix un buit que hi havia fins ara.  9 
Atès que tot i que ja s’està fent una campanya de difusió d’aquest servei a nivell provincial, 10 
és especialment important que aquest servei sigui conegut pels usuaris potencials del nostre 11 
poble.  12 
En base als motius exposats, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 13 
l’adopció dels següents acords: 14 
Primer.- Informar de la posada en marxa d’aquest servei  tota la població a través del 15 
Butlletí d’Informació Municipal, els plafons d’informació municipal i especialment els 16 
col·lectius de gent jove, a través de circulars informatives adreçades a l’institut i a les 17 
diferents entitats del poble.  18 
Segon.- Incentivar la seva utilització pels seus beneficis mediambientals i molt 19 
especialment per la seva incidència en la seguretat de les persones.  20 
Llagostera, 18 d’abril de 2002. 21 
Ramon Soler Salvadó. D.N.I. 40.328.014”.  22 
 23 
El Sr. Soler explica les raons per les quals l’han presentada i diu que l’objectiu de la 24 
implantació d’aquest servei és que la gent es pugui desplaçar fàcilment a la nit tant per 25 
raons de treball com per oci. Afegeix que tot i que ja s’ha fet una campanya pensen que cal 26 
fer-ne la màxim difusió. 27 
El Sr. Alcalde diu que a la Comissió Informativa ja es va dir que s’havia reclamat més 28 
informació per poder-la posar a les marquesines i difondre-la. Diu que considera que la 29 
Generalitat no n’ha fet prou publicitat fins ara. Seguidament dóna lectura a l’escrit que es 30 
va dirigir per part de l’Ajuntament al Servei Territorial de ports i transports demanant 31 
informació. Acaba dient que,  tot i que consideren que la moció és redundant amb les 32 
actuacions ja fetes,  hi votaran a favor. 33 
 34 
S’aprova per unanimitat la Moció presentada.  35 
 36 

8.3 Moció de Convergència i Unió sobre els recents canvis de circulació al nucli antic.  37 
 38 
Es llegeix la següent Moció:  39 
 40 
“Il.lm. Sr. Moció que presenta al Ple de l’Ajuntament de Llagostera el Grup Municipal de 41 
Convergència i Unió.  42 
Atès que des del passat dia 18 de març de 2002 s’ha modificat els sentits de circulació de 43 
diversos carreres del nucli urbà. 44 
Atès que no ens consta cap estudi que justifiqui l’esmentat canvi ni la seva incidència 45 
global en la circulació de la resta del poble.  46 
Atès que no s’ha tingut en compte l’opinió de tots els veïns implicats.  47 
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Atès que aquests canvis condicionen els veïns d’aquesta zona a utilitzar la carretera de 1 
Tossa (C35) i la carretera de Girona (C65) en bona part dels seus desplaçaments al centre 2 
urbà.  3 
Atès que en aquests moments s’estan portant a terme les obres de condicionament de la 4 
carretera de Tossa (C35).  5 
Atès l’increment de la intensitat circulatòria en aquestes dues carreteres que circumval·len 6 
la població,  especialment durant períodes de vacances i els mesos d’estiu.  7 
Atès que està en projecte la construcció de la variant de Llagostera.  8 
Atès que s’està elaborant el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, que ha de ser una eina 9 
de planejament per als propers anys i que sens dubte inclou (o hauria d’incloure) la vialitat 10 
del municipi.  11 
En base als motius exposats, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 12 
l’adopció del següents acords: 13 
Primer.- Suspendre la modificació dels sentits de la circulació adoptada el dia 18 de març 14 
de 2002 i restituir el sentit de la circulació anterior a aquesta data. 15 
Segon.- Fer un estudi global de la circulació  en tots els carrers afectats. 16 
Tercer.- Demanar l’opinió de tots els veïns implicats. 17 
Quart.- Avaluats tots aquests aspectes i un cop acabades les obres a les carreteres que 18 
envolten el municipi, prendre les mesures que en resultin.  19 
Llagostera, 18 d’abril de 2002. 20 
Josep Ayach Costa”.  21 
 22 
El Sr.Comas pren la paraula i diu que no els consta que hi hagi cap informe tècnic que avali 23 
els canvis de circulació fets i no els troben encertats, ja que obliguen a fer moltes voltes i 24 
que per altra banda pensen que no era el millor moment, ja que hagués estat millor  veure el 25 
resultat dels estudis del PALS i que s’acabessin les obres que s’estan fent a les carreteres 26 
dels voltant del poble  i diu que,  per tant, demanen que es rectifiqui. 27 
El Sr. Alcalde respon  que aquest tema ja està tractat diverses vegades públicament, que 28 
s’han fet reunions amb el afectats i que es va convidar el propi grup de CiU, però quan va 29 
ésser el moment de tractar el tema varen marxar de la reunió. Segueix dient que és evident 30 
que la modificació no s’ha fet de manera capriciosa i que era del tot necessari resoldre els 31 
problemes de trànsit que hi havia al carrer Concepció i està convençut que la solució ha 32 
estat bona. Per altra banda diu que els canvis inicialment pensats ja varen sofrir 33 
modificacions com  a resultat de les peticions dels veïns  i que,  una vegada assumit el 34 
canvi,  pensa que no hi haurà problemes i farà que la circulació sigui més segura tant per als 35 
vianants com per als vehicles. No obstant això,  diu que per properes vegades abans de fer 36 
els canvis es donarà un termini d’al·legacions.  37 
El Sr. Comas diu que caldria parlar amb alguns veïns molt afectats. 38 
El Sr. Alcalde respon que a la reunió es varen convocar tots els veïns de la zona. 39 
El Sr. Comas diu que no és cert el que ha dit el Sr. Alcalde que se’ls convidés.  40 
Sotmesa la moció a votació,  és rebutjada amb el següent resultat: 41 
En contra               7 (ELL) 42 
A favor    6 (CiU) 43 
 44 

9è.- Propostes urgents.- 45 
 46 
No se’n presenten.  47 
 48 
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10è.- Precs i preguntes: 1 
 2 
10.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.      3 
 4 
No se’n produeixen.   5 

 6 
10.2 Referents a altres qüestions.  7 
 8 
El Sr. Comas pren la paraula i,   sobre el concurs que s’ha fet per adjudicar el servei de bar 9 
de la Llar d’Avis, pregunta per què s’ha incrementat el cànon que ha de satisfer el 10 
concessionari, quan si no s’hagués fet podria haver repercutit en millores per a la Llar. 11 
La Sra. Pla respon que no té res a veure la concessió amb el funcionament de la Llar, ja que 12 
la concessió s’atorga a un particular perquè doni el servei i les activitats de la Llar d’Avis 13 
les organitza la Junta. 14 
El Sr Alcalde diu que entén que CiU faci demagògia en aquest tema,  ja que és un tema 15 
políticament rendible. 16 
La Sra. Pla diu que s’han fet diverses consultes sobre com funcionen les Llars d’Avis i 17 
també al Consell Comarcal i totes funcionen amb un conserge i amb concessió. 18 
 19 
El Sr. Comas pren de nou la paraula i diu que el CEIP Lacustària va fer un acte  al Casino i 20 
es va dir que s’havien convidat  l’Alcalde i els regidors i ells no en tenen constància. 21 
El Sr. Barceló respon que va ésser el centre qui va convidar  l’Alcalde i a ell,  i ho varen fer 22 
el dia abans de l’acte. 23 
 24 
El Sr. Ayach pren la paraula i pregunta sobre una actuació de netejar bosc que ha fet 25 
l’Ajuntament  a la zona de la carretera C-65 de Cassà a Llagostera,  ja que diu que pensa 26 
que no és encertada perquè en realitat són dues actuacions molt petites i voltades de camp i 27 
que,  per tant,  els risc a protegir és mínim i que,  a més,  està en zona de protecció de 28 
carreteres. 29 
 30 
El Sr. Noguera diu que s’ha fet perquè representava un perill pel gran nombre de cotxes que 31 
circulen per la carretera i que també s’ha fet una neteja i s’ha millorat la imatge del poble. 32 
Diu que aquestes són unes de les moltes actuacions fetes en aquesta matèria. 33 
El Sr. Ayach insisteix  que l’actuació no està justificada de cap manera. 34 
 35 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts i cinc minuts d’una de la matinada 36 
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la 37 
Secretària, que ho certifico.  38 
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ACTA Nº 4/2002 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 29 DE MAIG DE 2002.-  2 

 3 
A la vila de Llagostera a  les nou del vespre del dia vint-i-nou de maig de l’any dos mil 4 
dos es reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes de l’Ajuntament sota la 5 
Presidència de l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. 6 
Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera 7 
Sabarí, Miquel Ramis Coris, Josep Comas Boadas, Manel Ramírez Malagón,  Josep 8 
Ayach Costa i Ramon Soler Salvadó.  9 
Excusen  la seva assistència la Sra. Montserrat Vila Gutarra, el Sr. Jordi Noguera Sabarí 10 
i el Sr. Salvador Devant Ribera.  11 
La Sra. González s’incorpora al moment que es dirà. 12 
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.    13 
 14 

1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 24-4-2002. 15 
 16 
El Sr. Comas pren la paraula i demana que s’introdueixin les següents esmenes: 17 
Pàg. 2 línia 39. Afegir-hi : “El Sr. Comas diu que amb el sistema de subhasta  es deixen 18 
de percebre diners per al poble.” 19 
Pàg. 28 línia 38. Afegir-hi:” El Sr. Comas diu que no és cert el que ha dit el Sr. Alcalde 20 
que se’ls convidés.” 21 
 22 
El Sr. Soler demana que s’introdueixi la següent esmena: 23 
Pàg. 15 línia 46 Afegir-hi: “També lamenta que no se’l volgués a la reunió del Consell 24 
de Comunicació Local, tal com havia demanat al Ple.”  25 
 26 
El Sr. Alcalde demana que s’introdueixin les següents esmenes: 27 
Pàg. 4    línia 20 cal substituir la paraula “control” per “controlar”.  28 
Pàg. 4  línies 31 i 32 han de quedar redactades de la següent forma: ”Diu el Sr. Comas  29 
que hi ha moltes coincidències de criteri i que en tot cas s’haurà d’esperar al moment de 30 
l’aprovació inicial, quan es concreti més.”   31 
Pàg. 5 línia 47; substituir la paraula “determinada” per “premeditada” 32 
Pàg. 6  línia 3 suprimir el següent paràgraf “tal com s’ha fet amb la casa adossada a la 33 
muralla” 34 
Pàg.. 17 línia 30 substituir “Delegació de Carreteres” per “Servei Territorial de ports i 35 
transports” 36 
 37 
S’aprova l’acta amb les esmenes anteriors. 38 
 39 

2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS 40 
DE COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:  41 
 42 

2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.   43 
 44 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia núms. 369  a 471/2002. 45 
 46 
Destaca la número 382, per la qual s’aprova inicialment el Pla Especial  del nucli antic i 47 
la 383 per la qual s’aprova el Pla Especial de protecció  del patrimoni arquitectònic. 48 
Seguidament informa que demà hi ha una reunió amb els afectats per aquests projectes i 49 
convida a assistir-hi i de manera especial als Srs. Regidors. 50 
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També dóna compte de la resolució núm. 435 d’aprovació de la liquidació del 1 
pressupost del 2001. 2 
Per  últim destaca la núm. 437 per la qual se suspèn la tramitació del Pla Especial del 3 
sector Can Serra atès que està afectat per la suspensió per a la revisió de les Normes 4 
Subsidiàries de Planejament. 5 
 6 
En aquest punt s’incorpora la Sra. González.  7 
 8 
El Sr. Moll pren   la paraula i en relació a la liquidació del pressupost explica que les 9 
previsions inicials d’ingressos era de  895.624.995,-ptes, i que la liquidació ha pujat a 10 
783.534.540--ptes, la qual cosa representa un 87%,   i pel que fa les despeses la previsió 11 
inicial també era de 895.624.995,-ptes., mentre que la liquidació ha estat de 12 
762.866.353,-ptes, equivalent a un 85,17%. 13 
 14 

2.2 Acords de Comissió de Govern.  15 
 16 
El Sr. Alcalde destaca  els següents acords de la Comissió de Govern: 17 
 18 
Sessió del dia 23-4-2002 d’adquisició de la finca de Can Roig a la Sra. Margarita 19 
Roqueta. 20 
Sessió del dia 7 de maig d’aprovació de la despesa per pavimentació dels carrers 21 
Almogàvers, Sant Pere i Lleó I . 22 
 23 

2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 24 
representació.  25 
 26 
No n’hi ha.   27 
 28 

2.4 Contractacions de personal.  29 
 30 
No n’hi ha. 31 
 32 

3r.- Proposta de la Regidoria d’Urbanisme: 33 
 34 

3.1 Aprovació provisional de la modificació puntual de les N.S. de Planejament 35 
relativa a la normativa reguladora de les explotacions ramaderes porcines.   36 
 37 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que el Ple va aprovar inicialment aquesta 38 
modificació i que durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap 39 
reclamació i ara procedeix aprovar-la provisionalment. 40 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que el seu vot serà favorable  ja que estan d’acord 41 
amb la modificació i atès que no s’ha presentat cap al·legació. 42 
 43 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  44 
 45 
“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 27-02-2002, va aprovar inicialment la 46 
modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament relativa a la normativa 47 
reguladora de les explotacions ramaderes porcines, segons el projecte redactat per 48 
l’arquitecta municipal i que promou el propi Ajuntament. 49 
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El projecte ha estat exposat al públic durant un mes, mitjançant anuncis inserits en el 1 
BOP núm. 55, de 19-03-02, en el diari El Punt de 21-03-02 i en el tauler d’edictes de 2 
l’Ajuntament, sense que en aquest termini s’hagi presentat cap al·legació al respecte. 3 
Vist l’informe favorable emès pels serveis territorials dels Departaments d’Agricultura, 4 
Ramaderia i Pesca i de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 5 
D’acord amb l’article 59.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 6 
s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i la resta 7 
de normativa concordant. 8 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 9 
Comunicació, Ensenyament i Esports  proposa al Ple  l’adopció del següent  acord:   10 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 11 
de Planejament relativa a la normativa reguladora de les explotacions ramaderes 12 
porcines, segons el projecte redactat per l’arquitecta municipal i que promou el propi 13 
Ajuntament. 14 
Segon.- Trametre dos exemplars del projecte i una còpia completa de l’expedient 15 
administratiu a la Comissió d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva i 16 
posterior publicació al DOGC als efectes de l’entrada en vigor.” 17 
 18 

4t.- Propostes de la Regidoria d’Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 19 
Comunicació:  20 
 21 

4.1 Aprovació concertació operació de crèdit.  22 
 23 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Moll explica que s’ha consultat diferents entitats 24 
bancàries i que de les ofertes presentades la del Banco de Crédito  Local de  España és 25 
la més avantatjosa. 26 
El Sr. Comas manifesta que no tenen cap objecció a fer-hi, no obstant això el seu vot 27 
serà l’abstenció per coherència amb la seva postura en el Ple del pressupost. 28 
 29 
S’aprova el dictamen amb el següent resultat: 30 
 31 
A favor:                    5 (ELL) 32 
Abstencions              5  (CiU) 33 
 34 
“L’Ajuntament de Llagostera té el Pressupost de l’exercici en curs aprovat i s’hi preveu 35 
una operació de crèdit de 360.307,00 EUROS per a finançament d’inversions. 36 
Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per la Corporació és la del Banco 37 
de Crédito Local de España. 38 
Vist l’ informe de la Secretària-interventora relatiu a la procedència, condicions i 39 
legalitat de l’operació a concertar. 40 
Atès tot l’anterior, la Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, 41 
Participació Ciutadana i Comunicació, Ensenyament i Esports  proposa al Ple  l’adopció 42 
del següent  acord:   43 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, 44 
amb el Banco de Crédito Local per un import de 360.307,00 EUROS per finançar les 45 
despeses d’inversió previstes al pressupost municipal de l’exercici del 2002, amb les 46 
següents condicions : 47 
Import :          360.307,00 EUROS 48 
Període :     12 anys (amb dos de carència) 49 
Revisió tipus d’interès : trimestral 50 
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Tipus de referència :  Euribor trimestral 1 
Diferencial :   0,12% 2 
Comissió d’obertura : exempta 3 
Comissió d’estudi  : exempta 4 
Comissió de disponibilitat : exempta  5 
Liquidació d’interessos : trimestral 6 
Liquidació d’amortització : trimestral 7 
Segon.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit es 8 
garantirà amb l’afectació dels ingressos procedents de les transferències del Fons de 9 
Cooperació Local.  10 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la  Direcció General de Política Financera del 11 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 12 
Decret 94/1995 i l’ordre de 28 de juny de 1999. 13 
Quart.- Facultar l’Alcalde per a quantes actuacions  siguin necessàries per a l’execució 14 
d’aquest acord, inclosa la signatura del contracte.” 15 
 16 

4.2 Elecció de Jutge de Pau i substitut. 17 
 18 
El Sr. Alcalde explica que la normativa obliga cada quatre anys a procedir a fer l’elecció 19 
de Jutge de Pau, per la qual cosa s’ha tramitat l’expedient i s’ha presentat una sol·licitud  20 
per a Jutge i una altre per a Jutge substitut, que són les persones que es proposen per 21 
ocupar els càrrecs. 22 
 23 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:   24 
 25 
“Vist l’expedient tramitat a l’efecte per a l’elecció de nou Jutge de Pau i substitut 26 
d’aquest municipi i vistes les sol·licituds presentades pels SRS. MATEU FONT 27 
RODAS i BALBINO PRUNELL XIRGU,   28 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 29 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent  acord:  30 
Primer.- Elegir per ocupar el càrrec de Jutge de Pau el Sr. Mateu Font Rodas i com a 31 
substitut el Sr. Balbino Prunell Xirgu.  32 
Segon.- Trametre el certificat de l’acord adoptat al Jutjat Degà de Girona.   33 
 34 

5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT I ESPORTS:  35 
 36 

5.1 Proposta de suport a la iniciativa legislativa popular per a l’educació dels 37 
infants de 0 a 3 anys.   38 

 39 

Es llegeix el dictamen i el Sr. Barceló pren la paraula i diu que l’equip de govern recull 40 
aquesta proposta i que espera que el grup de CiU hi doni suport. Explica que és una 41 
iniciativa popular de llei. Afegeix que aquesta proposta va lligada amb  la promesa que 42 
va fer el govern de la Generalitat i que ha estat recollida per molts àmbits de la societat. 43 
Afegeix que pensen que l’ensenyament de 0 a 3 anys és molt important  i que 44 
actualment és assumit en la majoria de vegades pels Ajuntaments, la qual cosa no els 45 
correspon,  ja que seria Ensenyament qui s’hauria de fer càrrec de l’ensenyament dels 0 46 
fins als 16 anys. 47 
El Sr. Ramírez pren la paraula  i diu que en els termes en  que està redactat l’acord dóna 48 
la sensació que no es fa res en l’ensenyament de 0 a 3 anys, cosa que no és certa , ja que 49 
tant la Generalitat com els Consells Comarcals i Ajuntaments fan importants esforços 50 
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en aquest camp. Per altra banda el Govern de la Generalitat ha dut a terme actuacions 1 
que per una banda són ajuts per a la creació de noves places i per l’altra ajuts a la 2 
rehabilitació de places existents. Afegeix que l’any 2000 es va obrir una convocatòria 3 
adreçada específicament als ajuntaments per import de 7,6 M d’euros, per fomentar la 4 
creació de places per a infants de zero a tres anys en llars de titularitat municipal, a les 5 
qual s’hi varen acollir un total de 164 ajuntaments i això durà a la creació de 6.042 6 
noves places. L’any 2001 es va publicar una segona convocatòria per un import de 8,1 7 
M d’euros  per tal de promoure la creació i la rehabilitació de places escolars i que fins a 8 
la data s’han presentat  175 peticions, la qual cosa suposarà la creació de 6.000 noves 9 
places  i la rehabilitació de 2000 més.  10 
A banda d’impulsar la creació de noves places i de millorar les ja existents,  el Govern 11 
subvenciona també el seu funcionament, tant de les places de titularitat pública com les 12 
de titularitat privada sense ànim de lucre. El present curs escolar 2001-2002, els ajuts 13 
que el Govern  destina al sosteniment de les places és de 600 euros  per alumne i any i 14 
es preveu que per al curs vinent sigui de 775 euros. 15 
El passat mes de gener es va formalitzar un important acord amb les entitats 16 
municipalistes sobre el finançament dels centres de primer cicle d’educació infantil de 17 
titularitat municipal, la qual cosa permetrà continuar impulsant la creació de places de 18 
llars d’infants de titularitat municipal. Aquest acord fixa un calendari en virtut del qual 19 
el Govern de la Generalitat es compromet a aportar, com a màxim per a cadascun dels 20 
alumnes uns imports que van des de 600 euros  plaça/any per al curs  2001-2002, fins a 21 
1.100 euros per al curs 2004-2005. L’acord també contempla que es mantindran per part 22 
del Departament d’Ensenyament i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries les 23 
convocatòries anuals de subvenció per a la creació de noves places de titularitat 24 
municipal. Amb totes aquestes iniciatives es podrà assolir el compromís de creació de 25 
30.000 places. Acaba dient que per tant no veuen necessària aquesta iniciativa de llei 26 
popular, no obstant això el seu vot serà l’abstenció. 27 
 28 
El Sr. Barceló respon al Sr. Ramírez que no estan descontents amb les aportacions de la 29 
Generalitat per aquest concepte,  ja que les subvencions s’han anat incrementant, però 30 
pensa que és necessari fer un recordatori a la Generalitat que hi ha tota una sèrie de gent 31 
que espera la creació d’aquests places. Afegeix que a banda del cost econòmic també 32 
seria interessant pel criteri educatiu unitari que se seguiria en totes les llars, cosa que ara 33 
no passa ja que cada Ajuntament ho fa com pot. 34 
   35 
S’aprova el dictamen  amb el següent resultat: 36 
A favor:                    5 (ELL) 37 
Abstencions             5  (CiU) 38 
 39 
“El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), juntament amb la Confederació 40 
d’Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC) i la Unió de Consumidors de 41 
Catalunya (UCC), i d’acord amb el que estableix l’article 32.6 de l’Estatut d’Autonomia 42 
de Catalunya i la Llei 2/1995, de 23 de març, de la Iniciativa Legislativa Popular, han 43 
acordat presentar al Parlament de Catalunya una proposició de llei per a la creació de 44 
places de llars d’infants públiques i de qualitat. 45 
Aquesta proposta és fruit del consens assolit entre els representants de les associacions 46 
de pares i mares, els moviments de renovació pedagògica, els sindicats de professionals 47 
de l’ensenyament, les organitzacions d’estudiants i les associacions de veïns i de 48 
consumidors de Catalunya per tal de continuar avnaçant en la defensa i la millora de la 49 
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qualitat de l’ensenyament públic, en aquest cas pel que fa a les necessitats educatives i 1 
socials dels nens i nenes de 0 a 3 anys. 2 
Ateses les consideracions que es manifesten en els motius de presentació de l’esmentada 3 
proposta de llei: 4 

 Que la més alta organització mundial sobre la infància, la UNICEF, afirma i 5 
proclama que “Les decisions que es prenguin i les activitats que es realitzin en 6 
nom dels infants durant aquest període fonamental influeixen no solament en la 7 
forma que els infants es desenvolupen sinó en la manera que progressen els 8 
països”. 9 

 Que el nostre país precisa d’una xarxa de llars d’infants amb una oferta suficient 10 
i de qualitat per atendre les necessitats educatives dels infants d’entre 0 i 3 anys i 11 
les necessitats de les famílies. 12 

 Que el Govern de la Generalitat ha de fer realitat el compromís de crear 30.000 13 
noves places de llars d’infants de qualitat com a primer pas cap a una oferta 14 
pública ajustada a la demanda real. 15 

 Que el Parlament de Catalunya pot i ha de legislar en matèria de creació de 16 
places públiques de llars d’infants. 17 

Atesa la nostra conformitat amb l’articulat que es proposa per a l’esmentada llei, on 18 
s’especifica: 19 

 Que el Govern de la Generalitat, en coordinació amb les administracions locals, 20 
crearà una xarxa pública de llars d’infants a Catalunya en el termini de tres 21 
mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que incorpori les llars d’infants 22 
del Departament d’Ensenyament i les de titularitat municipal. 23 

 Que el Govern de la Generalitat elaborarà el Mapa de les llars d’infants, en què 24 
es contemplin les existents i les de nova creació, en el termini de sis mesos des 25 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Es farà a través del Departament 26 
d’Ensenyament i amb la participació dels diferents sectors, d’una manera 27 
especial amb les administracions locals. 28 

 Que el Govern de la Generalitat impulsarà, en el període 2003-2007, un pla de 29 
creació i manteniment d’un mínim de 30.000 places de llars d’infants de 30 
titularitat pública, prioritzant les zones més mancades i els municipis de més 31 
creixent demanda.  32 

_  Que el Govern de la Generalitat garantirà la qualitat i la coherència de la 33 
diversitat de models de llars d’infants que la realitat catalana demana. 34 
Per això la Comissió informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació 35 
ciutadana i comunicació, Ensenyament i esports proposa al Ple l’adopció del següent 36 
acord:  37 
Primer.- Donar suport a la iniciativa legislativa popular per a l’educació dels infants de 38 
0 a 3 anys presentada al Parlament de Catalunya per a l’aprovació d’una proposició de 39 
Llei de creació de places de llars d’infants públiques i de qualitat. 40 
Segon.- Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya al Departament 41 
d’Ensenyament i al Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE).” 42 
 43 

6è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, 44 
SERVEIS SOCIALS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ I OBRES I SERVEIS:  45 
 46 
6.1 Adjudicar a l’empresa Enllumenats Costa Brava, S.L. el servei de manteniment 47 
i millora de l’enllumenat públic.  48 
 49 
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Es llegeix el dictamen i la Sra. Pla  exposa que les instal·lacions de l’enllumenat públic 1 
estaven en males condicions i que es va fer una auditoria  pe concretar les anomalies i 2 
així poder procedir a fer les actuacions necessàries. Afegeix que al concurs s’hi varen 3 
presentar dues empreses. 4 
 5 
El Sr. Alcalde explica que la intenció es millorar tot el possible el servei d’enllumenat ja 6 
que fins  ara el manteniment el feien cinc electricistes del poble, la qual cosa feia que 7 
fos molt complicat donar un bon servei  i que espera que ara, en  haver-hi un sol 8 
responsable,  funcioni millor. 9 
 10 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  11 
 12 
“La Comissió de Govern, en sessió del dia 19 de febrer de 2002, acordà convocar el 13 
concurs per a l’adjudicació del SERVEI DE MANTENIMENT I MILLORA DE 14 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LLAGOSTERA i aprovà el Plec de condicions 15 
econòmico-administratives i el Plec de condicions tècniques que l’havien de regir. 16 
Al concurs hi han concorregut dues empreses: BONAL SA i ENLLUMENATS COSTA 17 
BRAVA SL. 18 
Després de realitzar l’acte d’obertura de pliques del concurs públic convocat per 19 
contractar el servei esmentat, s’han observat totes les prescripcions legals i, per tant, és 20 
procedent declarar-lo vàlid. 21 
La Mesa de contractació constituïda per actuar en el procediment de licitació d’aquesta 22 
contractació n’ha elaborat la proposta d’adjudicació. Després de valorar i ponderar els 23 
criteris de valoració que estableix el Plec de condicions, considera que l’oferta més 24 
favorable per als interessos municipals de les presentades és la d’ENLLUMENATS 25 
COSTA BRAVA SL. 26 
Per tant, la Comissió informativa de Seguretat ciutadana, Serveis socials, Solidaritat i 27 
cooperació, Obres i serveis, Promoció local i Sanitat i consum proposa al Ple l’adopció 28 
del següent acord:  29 
Primer.- Adjudicar  a l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL, amb CIF B 30 
17 378 621 i amb domicili al carrer Sant Isidre, 4 de Palafrugell, el servei de 31 
manteniment i millora de l’enllumenat públic, atès que és l’oferta més avantatjosa per a 32 
l’Ajuntament, de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació emesa a partir 33 
dels criteris de valoració que estableix l’article 6 del Plec de condicions que regula 34 
aquesta contractació. 35 
Segon.- Requerir l’esmentada empresa perquè en el termini dels quinze dies hàbils 36 
següents a la notificació d’aquest acord justifiqui haver constituït la garantia definitiva 37 
fixada a l’article 24 del Plec de condicions que regula aquesta contractació i advertir-li 38 
que, si no ho fa així, la contractació podria quedar resolta. 39 
Tercer.- Retornar el resguard de la garantia provisional constituïda pels licitadors, 40 
llevat de la dipositada per l’adjudicatari, que serà retinguda fins que es formalitzi el 41 
contracte. 42 
Quart.- Facultar l’Alcalde o el Regidor en qui delegui per a la signatura del contracte i 43 
perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest 44 
acord.” 45 
 46 

7è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ 47 
CIVIL:  48 
 49 
7.1 Convocar concurs per al servei de recollida de residus sòlids urbans.  50 
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 1 
El Sr. Alcalde diu que aquest expedient es deixa sobre la taula ja que el Sr. Noguera,  2 
que és qui porta el tema,  no ha pogut assistir a la sessió. 3 
 4 

7.2 Aprovar inicialment la modificació de l’art. 6.1 de l’Ordenança Municipal per 5 
a la gestió de runes i terres.  6 
 7 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Comas pren la paraula i diu que darrerament  hi ha hagut 8 
un canvi de criteri en el tema de les runes, ja que abans es permetia que no es fes la 9 
fiança en els casos en què es deia que les terres queden a la pròpia obra i demana que 10 
s’estudiï la possibilitat que sigui així,  ja que és una manera de donar facilitats als 11 
promotors. 12 
El Sr. Alcalde respon que no té constància del que ha dit el Sr. Comas i que no hi ha 13 
hagut cap canvi de criteri, no obstant això diu que es pot estudiar. 14 
 15 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  16 
 17 
“Vista la necessitat d’adaptar els imports de la fiança per a garantir la correcta gestió de 18 
les terres i runes al que disposa el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del 19 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 20 
construcció, 21 
Vist l’Informe de Secretaria emès a l’efecte, 22 
La Comissió Informativa de Medi Ambient, Protecció Civil, Cultura, Festes i Joventut 23 
proposa al Ple l’adopció del següent acord:  24 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 6.1 de l’Ordenança municipal 25 
per a la gestió de runes i terres, que quedarà redactat de la manera següent: 26 
 27 
“L’import de la fiança per a garantir la correcta gestió de les terres i runes queda fixada 28 
d’acord al que disposa el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 29 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, en 30 
les quanties següents : 31 

a) Residus d’enderrocs i de la construcció, 12,02 euros/m3 de residus previstos 32 
en el projecte, amb un mínim de 120,20 euros. 33 
b) Residus d’excavacions, 6,01euros /m3, amb un mínim de 300,51 euros i un 34 
màxim de 24.040,48euros.” 35 

Segon.- Exposar-ho al tauler d’edictes de la Corporació i publicar-ho al Butlletí Oficial 36 
de la Província per un termini de 30 dies a efectes de reclamacions i suggeriments. 37 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, la modificació es 38 
considerarà aprovada definitivament sense necessitat de nou acord i es publicarà 39 
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província. 40 
 41 

8è.- MOCIONS.   42 
 43 
No n’hi ha. 44 
 45 

9è.- PROPOSTES URGENTS.-  46 
 47 

9.1 DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA PROPOSTA PRESENTADA 48 
PEL GRUP DE CIU EN RELACIÓ A LA CAMPANYA “UN PAÍS UNA 49 
BANDERA” 50 
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 1 
El Sr. Soler demana que es declari la urgència,  ja que no tindria sentit tractar-ho al 2 
proper Ple perquè és una tema d'actualitat. 3 
 4 
S’aprova la urgència per unanimitat.  5 
 6 

9.2 MOCIÓ DE CiU EN RELACIÓ A LA CAMPANYA “UN PAÍS, UNA 7 
BANDERA”.   8 
 9 
Es llegeix la proposta i una vegada debatuda s’acorda aprovar el següent text:  10 

 11 
“Atès que la Subdelegació del Govern de Girona ha iniciat un recurs contenciós 12 
administratiu contra l’Ajuntament de Begur amb motiu de la seva adhesió a la 13 
campanya “Un país, una bandera”. 14 
Atès que, tal i com ha manifestat l’alcalde de Begur, no s’ha realitzat cap acte en el 15 
municipi contravenint la Llei 3/81,  de 28 d’octubre, per la qual es regula l’ús de les 16 
banderes de l’Estat. 17 
Primer.- Manifestar el nostre suport i recolzament a l’Ajuntament de Begur, als 18 
municipis promotors de la campanya i a aquells que s’hi han adherit posteriorment. 19 
Segon.- Manifestar el rebuig a l’actuació desproporcionada de la Subdelegació del 20 
Govern a Girona. 21 
Tercer.- Iniciar els tràmits per recollir  informació sobre la campanya i adherir-s’hi, si 22 
es considera convenient. 23 
Quart.- Trametre la present moció a la Subdelegació del Govern de Girona, a 24 
l'Ajuntament de Begur, a la Comissió d'Alcaldes Promotors de la Campanya "Un País, 25 
Una Bandera" Col·lectiu 1714, a la Federació Catalana de Municipis i a la Associació 26 
Catalana de Municipis.”  27 
 28 

10è.- PRECS I PREGUNTES.-  29 
 30 
El Sr. Ayach  pren la paraula i pregunta sobre el criteris que s’han seguit per elaborar el 31 
catàleg d’edificis que han de ser susceptibles de protecció pel que fa a les masies  ja que 32 
el seu entendre n’hi ha que no hi figuren mentre que n’hi figuren d’altres que semblen  33 
de menys d’interès.  34 
El Sr. Alcalde respon que els tècnics redactors que per al nucli  antic han fet una treball 35 
molt exhaustiu,  és possible que pel que fa a les cases de pagès no sigui així per 36 
desconeixement del territori. Afegeix que en el període d’al·legacions se’n poden 37 
presentar tant per demanar que se’n treguin com que se n’hi afegeixin. Segueix dient 38 
que demà hi ha una reunió amb els afectats pel catàleg del patrimoni en el qual 39 
s’informarà de les bonificacions fiscals que puguin demanar els propietaris afectats. 40 
El Sr. Ayach diu que troba de mal gust que es convoqui una reunió per demà quan hi ha 41 
molts propietaris que encara no han rebut la convocatòria. 42 
El Sr. Postigo diu que les cartes s’han enviat i que el Sr. Ayach no pot oblidar que 43 
aquest és un tràmit completament voluntari i que quan governava CiU mai es varen fer 44 
aquests tipus de reunions informatives. Tot i això diu que si algú no ha rebut la 45 
convocatòria o no pot assistir a la reunió pot consultat l’expedient a les oficines 46 
municipals on serà degudament atès pels tècnics. 47 
El Sr. Ayach demana que s’allargui el període d’informació pública. També pregunta si 48 
s’ha notificat als propietaris de jaciments.  49 
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El Sr. Alcalde respon que no hi cap problema a fer-ho i que s’allargarà el temps que es 1 
cregui necessari. Pel que fa a la comunicació als propietaris de jaciments,  diu que 2 
desconeix si s’ha fet o no, però que si no s’ha fet es farà. Afegeix que si es tingués el 3 
ROM possiblement ja regularia aquest tema. 4 
El Sr. Comas diu que es va dir que s’aprovaria el ROM i malgrat el temps transcorregut 5 
no s’ha fet res. 6 
El Sr. Alcalde respon que és cert que es va dir però que hi ha hagut molta feina, no 7 
obstant això diu que en molts casos ja s’està aplicant allò que es pensa que podria  8 
recollir el ROM i que de bon grat s’admetran suggeriments en aquest sentit  i que per 9 
altra banda tant pot presentar un model un grup com un altra.   10 
 11 
Tot seguit l’Alcalde pren de  nou la paraula i explica que les obres de construcció de 12 
l’IES van  molt bé ja que era previst iniciar-les a primers d juny i s’ha fet abans i que 13 
l’Ajuntament per la seva banda ha fet tot el necessari per proporcionar els serveis 14 
d’aigua i llum per poder iniciar l’obra. Explica que com a conseqüència de les obres a la 15 
carretera de Tossa, s’ha hagut de tallar el trànsit  i es preveu que sigui per unes dues 16 
setmanes. Pel que fa a les obres de la cruïlla de Sant Llorenç,   es preveu que a l’estiu 17 
s’hi pugui passar encara que no estigui del tot acabat. 18 
Seguidament dóna compte de les dades que ha facilitat la companyia GAS natural en 19 
relació a les instal·lacions de gas a Llagostera i diu que s’han mantingut converses amb 20 
la companyia per fer les instal·lacions del gas a les urbanitzacions La Canyera, Mont-21 
Rei, la Mata i Can Serra,  en aquest darrer cas en el supòsit que el Pla parcial tiri 22 
endavant.   23 
 24 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart i cinc d’onze  del vespre s’aixeca la 25 
sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la 26 
Secretària, que ho certifico.   27 
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ACTA Nº 5/2002 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 1 
FET EL DIA 26 DE JUNY DE 2002.-  2 
 3 
A la vila de Llagostera a un quart de deu del vespre del dia vint-i-sis de juny de l’any dos 4 
mil dos es reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes de l’Ajuntament sota la 5 
Presidència de l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. 6 
Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, 7 
Montserrat Vila Gutarra,  Miquel Ramis Coris, Josep Comas Boadas, Manel Ramírez 8 
Malagón, Ramon Soler Salvadó i Encarna González Ferrando.   9 
Excusen la seva assistència els Srs. Josep Ayach Costa i Salvador Devant Ribera, que en 10 
tots cas s’incorporaran durant la sessió.  11 
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.        12 
 13 

1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 29-5-2002. 14 
 15 
El Sr. Soler  demana que s’esmeni l’acta en el sentit que el Sr. Devant va excusar la seva 16 
absència. 17 
El Sr. Postigo demana que en la seva intervenció de la pàgina 10 línia 8 a partir de la 18 
paraula “pensa” quedi redactada de la següent forma: “pensa que podria recollir el ROM i 19 
que de bon grat s’admetran suggeriments en aquest sentit i que per altra banda tant pot 20 
presentar un model un grup com un altre.” 21 
El Sr. Postigo també demana que a la pàgina 10  línia 21 s’hi afegeixi el següent paràgraf:  22 
“en aquest darrer cas en el supòsit que el Pla parcial tiri endavant.” 23 
S’aprova l’acta per unanimitat dels present amb les esmenes anteriors. 24 
 25 

2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS  DE L’ALCALDIA I D’ACORDS 26 
DE COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:  27 
 28 

2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  29 
 30 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia números 472 al 582. 31 
Destaca les següents:  números 540 i 541, per les quals s’allarga el termini d’exposició 32 
pública del Pla Especial del Nucli Antic i del Pla Especial de Protecció del Patrimoni. El Sr. 33 
Alcalde manifesta que torna a animar els propietaris a fer al·legacions als projectes. 34 
554 de convocatòria de la Comissió Especial de Comptes. 35 
 36 
Seguidament el Sr. Alcalde pren la paraula i diu que de les onze obres que s’estaven 37 
realitzant, tres ja estan acabades. 38 
Explica que les obres del Centre d’Assistència Primària haurien d’acabar el 7 d’agost i és 39 
previst que es compleixi el termini. 40 
En relació a aquest tema el Sr. Ramis pren la paraula i explica que el dia 15 de juliol 41 
s’habilitarà una part de l’ampliació per poder començar les obres de la segona i que 42 
s’espera que al mes de setembre funcioni a ple rendiment. 43 
El Sr. Alcalde segueix explicant que les obres del cementiri està previst que acabin a finals 44 
de juliol,  tot i que pot ésser que s’allarguin una mica més per les obres d’arranjament de les 45 
teulades,  que també s’han adjudicat al mateix contractista. 46 
Obres dels lavabos de l’estació: és previst que s’acabin a principis de juliol, diu que no 47 
s’han acabat dins del termini per problemes amb els treballs de fusteria. 48 
Obres de construcció de la caseta per un generador: falta fer connexió de llum. 49 
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Condicionament antiga caserna de la  Guàrdia Civil:  està a punt de començar. 1 
Ampliació deixalleria: està adjudicada. 2 
Obres Ctra. de Sant Llorenç:  ja es pot passar per sobre el pont,  tot i que de forma precària. 3 
IES: les obres van ràpides. Afegeix que la col·laboració entre el Departament 4 
d’Ensenyament i l’Ajuntament ha estat bona. Explica que l’Ajuntament s’ha hagut de fer 5 
càrrec de portar el llum i l’aigua  a peu de parcel·la i que s’espera que per al curs 2003-2004 6 
pugui funcionar. 7 
Urbanització Ganix: s’està fent el moviment de terres i s’hi està donant una empenta 8 
important. 9 
Urbanització Fonollerons: diu que estan aturades i que els servis tècnics municipals han 10 
emès un informe amb les deficiències de la 1a. fase per tal que el promotor les esmeni i 11 
l’Ajuntament pugui recepcionar aquestes obres. 12 
Connexió sanejament zona industrial: ja està en funcionament. 13 
Urbanització Mont-Rei: s’acomplirà el termini previst.  14 
Adequació zona verda: les obres segueixen a un bon ritme. 15 
Ctra. de Tossa: s’està fent la capa d’asfalt definitiva i quedaran pendents petits detalls  i és 16 
previst que s’acabin la setmana que ve. 17 
 18 

2.2 Acords de Comissió de Govern.  19 
 20 
Comissió de Govern del dia 28-5-2002:  21 
S’ha encarregat la redacció del projecte d’un itinerari paisatgístic al marge de la riera 22 
Gotarra, entre el pont de Sant Llorenç i el de Can Gotarra  i explica en què consisteix el 23 
projecte. Afegeix que és previst que es financiï en part amb una subvenció de la Generalitat 24 
de Catalunya que s’atorga als municipis que han estat exclosos de les subvencions dels fons 25 
europeus. 26 
 27 

2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 28 
representació.  29 
 30 
El Sr. Alcalde explica que s’ha assistit a una reunió de la Declaració de Rubí, a la qual 31 
s’han adherit 108 municipis . Explica que a la reunió es varen crear quatre grups de treballs 32 
i que ell com a representat de Llagostera  ha estat nomenat coordinador d’un grup  i que els 33 
representants dels municipis de Lleida, Badalona i Sant Cugat són els coordinadors dels 34 
altres grups. Acaba dient que convida el membres del grup de CiU a apuntar-se als grups de 35 
treball. 36 
 37 

2.4 Contractacions de personal.  38 
 39 
Dóna compte de les següents contractacions de personal: 40 
 41 
Manuel Cortés com a oficial 2a. per ocupar de manera interina una plaça vacant. 42 
Ma. Teresa Morillo com a peó de la brigada municipal per una període de tres mesos. 43 
Cristina Cáceres amb un contracte de consultoria i assistència per a la taula 44 
d’interculturalitat fins al 31 de desembre.  45 

 46 
3r.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL, PARTICIPACIÓ 47 
CIUTADANA I COMUNICACIÓ:  48 
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 1 

3.1 Aprovació de modificació de crèdit nº 1/2002.  2 
 3 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Soler pregunta a quin concepte van destinades les partides de 4 
millora de la biblioteca i enjardinament. 5 
La Sra. Vila respon que,  pel que fa a la biblioteca,  és per canviar el terra i que quan es va 6 
fer el pressupost es desconeixia la quantia que pujava i per això no es va posar. Afegeix 7 
que,  tot i que es planeja poder traslladar aquest servei,  això no serà a curt termini i com 8 
que el local és municipal és una millora. 9 
El Sr. Alcalde explica que,  pel que fa a les zones verdes,  és el cost del trasplantament dels 10 
arbres que es va varen treure de la Ctra. de Tossa i es varen posar a la zona verda de 11 
Llagostera Residencial. Afegeix que un 50%  del cost l’assumeix l’Ajuntament i la resta el 12 
Departament de Carreteres de la Generalitat. 13 
El Sr. Soler pren de nou la paraula i diu que al seu parer el trasplantament dels arbres ha 14 
sortit  molt car i pensa que ha estat mal negociat i que és una actuació de cares a la galeria. 15 
El Sr. Alcalde explica que l’Ajuntament  va fer un pressupost i es va presentar a Carreteres, 16 
amb l’objectiu que si trobaven una altra empresa que ho fes més econòmic es pogués 17 
encarregar però no va ser així. Afegeix que s’ha volgut fer aquesta actuació perquè es 18 
prengui consciència que un arbre té un valor natural que va en augment amb el pas dels 19 
anys, ja que no és el mateix plantar arbres petits que grossos. Per altra banda diu que 20 
l’empresa que va fer el trasplantament va assegurar que dels arbres trasplantats en viurien 21 
un 90%. 22 
El Sr. Soler pregunta si aquest compromís consta per escrit. 23 
El Sr. Alcalde respon que no,  però que no dubta de la garantia. 24 
El Sr. Noguera pren la paraula i diu que un altre factor que es va tenir en compte per fer 25 
aquesta actuació és que a la urbanització Llagostera Residencial hi viu molta gent i que  26 
amb aquesta actuació es fa una gran millora en l’impacte de la variant. 27 
El Sr. Alcalde diu que aquest tema va ésser molt debatut en Comissió de Govern  i que es 28 
va considerar convenient,  ja que amb una actuació s’aconsegueixen dues mesures 29 
correctores. 30 
El Sr. Soler diu que no posa en dubte que s’ha posat una barrera per l’impacte que pot 31 
produir la variant a la urbanització Els Escuts, però pensa que podia haver-hi altres 32 
solucions millors. 33 
 34 
Sotmès el dictamen a votació,  s’aprova amb el següent resultat: 35 
A favor       7   (ELL) 36 
En contra    4   (CiU) 37 
 38 
“Atès  que en el desenvolupament de la gestió del pressupost hi ha partides  que no hi estan 39 
consignades i d'altres  insuficientment dotades, procedeix ara fer les modificacions 40 
corresponents.   41 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 42 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 43 
Primer.- Aprovar  inicialment  l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/02 del 44 
pressupost municipal de l’exercici 2002, que  inclou les següents variacions:         45 
 46 

AJUNTAMENT 47 
 48 
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Suplements de crèdit 1 
432.62300 Estris brigada  900,00 euros 2 
442.62500 Adquisició contenidors 1.500,00 euros 3 
45101.62200 Millores biblioteca 6.000,00 euros 4 
511.60101 Enjardinament zones verdes 25.200,00 euros 5 
511.62501 Senyalització i mobiliari urbà 9.000,00 euros 6 
911.46703 Aportació consorcis 920,00 euros 7 
  TOTAL:  43.520,00 euros 8 
 9 
Procedència dels fons  10 
 Romanent líquid de tresoreria 43.520,00 euros 11 
 TOTAL: 43.520,00 euros 12 
         13 
Segon.-  Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant 14 
anunci en el B.O.P. i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i 15 
reclamacions. 16 
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense 17 
necessitat de nou acord. 18 
 19 

4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ 20 
CIVIL:  21 
 22 

4.1 Convocar concurs per al servei de recollida de residus sòlids urbans.  23 
 24 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde pren la paraula i diu que en el darrer Ple es va retirar 25 
de l’Ordre del Dia, ja que el Sr. Noguera no va poder assistir a la sessió  i també per les 26 
esmenes que havia de fer el grup de CiU al Plec. 27 
El Sr. Comas respon que no és cert que es digués que el seu Grup havia de fer esmenes,  ja 28 
que ell es va oferir però ningú no li ha dit res. 29 
El Sr. Alcalde respon que és clar que si hi havia alguna esmena el normal hagués estat 30 
debatre-ho a la Comissió Informativa i la seva sorpresa va ésser quan allà no varen dir res.  31 
El Sr. Noguera pren de nou la paraula i diu que el Plec s’ha redactat tenint en compte les 32 
necessitats actuals del municipi i seguidament explica el contingut de les prescripcions 33 
tècniques pel que fa al sistema de la recollida. 34 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que no  troba que el Plec de Condicions reculli ni quedi 35 
clar el que ha de fer el contractista,  amb la qual cosa és evident que s’originaran problemes 36 
i relaciona tota una sèrie de mancances que considera que hi ha al Plec, tals com  la forma 37 
que  farà la neteja dels contenidors, quina capacitat tenen els contenidors, recollida 38 
d’animals morts, poca definició pel que fa al temps del contracte a efectes que el 39 
contractista pugui comptar bé les amortitzacions etc., i  pensa que serà un niu de conflictes i 40 
per tant proposa que es deixi l’expedient  sobre la taula i es faci un nou estudi. 41 
El Sr. Noguera  respon que al seu criteri el Plec és prou clar i que no veu la necessitat 42 
d’arribar al detall de com es farà la neteja i que el que es vol és que els contenidors siguin 43 
nets i que el que fa falta és una bona sintonia amb l’empresa i un bon control. Pensa que el 44 
Plec recull  quines són les línies de recollida que vol l’Ajuntament. 45 
El Sr. Comas diu que pensa que el Sr. Noguera no ha respost a les seves preguntes i entén 46 
que no se li vulgui contestar  i que espera que no hi hagi conflictes. 47 
El Sr. Alcalde diu que si el servei s’hagués de donar a través del  Consell Comarcal està 48 
segur que hi hauria més problemes i que el present Plec és molt més detallat que el que 49 
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havia servit fins ara i que el servei ha anat funcionant i que,  per tant,  estan convençuts que 1 
aquest també anirà bé. 2 
El Sr. Comas insisteix que es contractarà el servei per deu anys i que seria millor deixar 3 
l’expedient sobre la taula per estudiar-lo. 4 
El Sr. Alcalde respon que,  tal com ha dit el grup de CiU,  ha tingut un mes per dir alguna 5 
cosa sobre el tema i no ho ha fet i que en tot cas poden presentar al·legacions. 6 
El Sr. Comas diu que possiblement ho faran. 7 
 8 
Sotmès el dictamen a votació,  s’aprova amb el següent resultat: 9 
A favor     7 (ELL) 10 
En contra   4 (CiU) 11 
 12 
“Atès que l’Ajuntament de Llagostera i el Sr. Daniel Ribas Costumero, ara SABIR SL, 13 
varen signar el dia 25 de gener de 1996 un contracte de concessió del servei de recollida 14 
d’escombraries. 15 
Atès que la vigència de la concessió era de 5 anys, a partir de l’1 de febrer de 1996, i 16 
preveia possibles pròrrogues d’any en any per 5 anys més. 17 
Atès que la segona pròrroga vencerà el proper 31 de gener de 2003. 18 
Atès que SABIR SL ha manifestat la impossibilitat de continuar complint les condicions 19 
establertes en el Plec de condicions que regeix el contracte vigent. 20 
Atès que l’Ajuntament de Llagostera té interès a millorar i ampliar les condicions del servei 21 
de recollida de residus sòlids urbans. 22 
Atès que, per tant, ambdues parts han considerat de mutu acord la necessitat de rescindir 23 
l’actual contracte. 24 
La Comissió Informativa de Medi Ambient, Protecció Civil, Cultura, Festes i Joventut 25 
proposa al Ple l’adopció del següent acord:  26 
Primer.- Aprovar el el Plec de condicions econòmico-administratives i el Plec de 27 
prescripcions tècniques que han de regir el concurs per a l’adjudicació del servei de 28 
recollida de residus sòlids urbans pel procediment de concurs obert. 29 
Segon.- Exposar-los a informació pública pel termini de vint dies hàbils mitjançant edicte 30 
que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari Oficial de la Generalitat de 31 
Catalunya i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, per a presentació de reclamacions i 32 
suggeriments,  que seran resolts pel Ple de la Corporació, entenent-se aprovat 33 
definitivament sense necessitat de nou acord si no es presenten reclamacions 34 
Tercer.- Simultàniament convocar licitació pel procediment de concurs obert, mitjançant 35 
anunci en els mitjans abans indicats, si bé aquesta s’ajornarà en el supòsit que es 36 
presentessin reclamacions.” 37 
 38 

4.2 Sol·licitar la instal·lació de plaques solars al nou I.E.S.   39 
 40 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Ramírez diu que estarien d’acord amb la proposta sempre hi 41 
quan s’afegís a la part final del punt primer el següent:  “i parcialment la demanda elèctrica 42 
del centre”.  43 
S’accepta l’esmena i s’aprova per unanimitat:   44 
 45 
“El gran repte de la societat actual envers el segle XXI és la transició cap a un model 46 
energètic que faci compatible el desenvolupament econòmic, el dret dels usuaris al servei 47 
energètic i la preservació de l’entorn. 48 
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Som coneixedors que el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de 1 
Catalunya ha elaborat l’any 2001 el Pla d’Energia a Catalunya en l’Horitzó 2010. 2 
El Pla d’Energia pretén incorporar com a eixos principals un Pla d’Eficiència Energètica i 3 
un Pla d’Energies Renovables que conjuntament haurien de permetre l’abastament del 4 
servei energètic que demandarà la societat catalana en la present dècada i alhora el 5 
compliment dels compromisos ambientals contrets en els diversos fòrums ambientals. 6 
El Pla d’Energies Renovables ha de definir uns objectius globals que volen portar a 7 
cadascuna de les fonts renovables a la seva màxima potencialitat. Aplicant polítiques 8 
actives de promoció, les energies renovables poden passar a tenir un paper principal, 9 
sobretot l’energia solar que, com a forma renovable pràcticament il·limitada, es podria 10 
situar a la primera línia de les opcions energètiques de la nostra societat. 11 
L’Ajuntament de Llagostera, conscient d’aquest ambiciós repte global, voldria que els 12 
diferents Departaments de la Generalitat (Indústira, Coemrç i Turisme i Ensenyament) 13 
treballessin de forma conjunta i coordinada per tal que s’incorporés al nou IES que es 14 
començarà a construir al nostre municipi una instal·lació solar tèrmica i una instal·lació 15 
solar fotovoltaica. 16 
Pensem que ambdues instal·lacions poden integrar-se perfectament en l’arquitectura 17 
d’aquest nou equipament d’ús col·lectiu, i que el moment en què estroben les obres de 18 
construcció fa possible la modificació del projecte, cas que fos necessari. 19 
Pensem que el nostre país és privilegiat pel que fa al sol i volem ser els primers a educar en 20 
valors tan importants com la promoció de l’energia solar com a alternativa vàlida a l’ús 21 
d’energies contaminants amb la finalitat de reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera. 22 
Ja són molts els centres educatius de diferents comunitats autònomes que han instal·lat 23 
teulats solars en els seus edificis, i no només reporten beneficis econòmics, sinó que també 24 
obren tot un ventall de possibilitats pedagògiques i curriculars. 25 
Pretenem que els alumnes aprenguin el funcionament i els avantatges de l’energia solar, i 26 
que s’acostumin a veure-la com a una realitat en funcionament. 27 
Per altra banda, el Consell Escolar Municipal, en la sessió plenària que va tenir el dia 17 de 28 
juny de 2002, es va pronunciar favorablement a aquesta proposta. 29 
Per tot això, la Comissió Informativa de Medi Ambient, Protecció Civil, Cultura, Festes i 30 
Joventut, proposa al Ple l’adopció del següent acord:  31 
Primer.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament i al Departament d’Indústria, Comerç i 32 
Turisme  de la Generalitat una instal·lació solar tèrmica i una instal·lació solar fotovoltaica 33 
al nou edifici de l’IES Llagostera amb capacitat per satisfer la demanda d’aigua calenta 34 
sanitària del centre i parcialment la demanda elèctrica del centre.”  35 
 36 

5è.-PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA, FESTES I JOVENTUT:  37 
 38 

5.1 Aprovar els convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i diverses entitats del 39 
municipi.  40 
 41 
Es llegeix el dictamen i la Sra. Vila pren la paraula i explica el contingut dels convenis. Diu 42 
que no hi ha variacions, a excepció del subscrit amb el Papu Tisores,  que s’incrementa per 43 
fer front a la despesa de la línia d’ADSL,  i el del Casal Parroquial,  que s’ha modificat de 44 
manera important en el sentit econòmic,  ja que aquest any se subvenciona específicament 45 
l’activitat del Casal d’Estiu. Explica que l’Ajuntament fa una aportació per cada nen i que 46 
si variés molt el nombre de nens que hi assisteixen en relació a la previsió caldria 47 
modificar-la, ja que la subvenció s’ha calculat tenint en compte el dèficit de l’any anterior. 48 
Explica que el dèficit és degut a les activitats de lleure, que s’han professionalitzat i que 49 
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això fa que s’hagi incrementat la quantia del cost i que si es vol facilitar que hi pugui anar 1 
tothom s’han de fer preus populars  Seguidament destaca la importància que té per als nens 2 
del municipi aquesta activitat,  que fa molts anys que es fa i que es fa bé i que pensen que 3 
és una obligació que té l’Ajuntament.  4 
A continuació dóna compte del document subscrit amb la Colla Gegantera per desig de la 5 
pròpia entitat,  el qual té per objecte regular i garantir l’ús dels gegants construïts per 6 
l’entitat en cas de dissoldre’s. 7 
Pel que fa al conveni amb l’entitat Xarxa,  el Sr. Barceló explica que es va creure 8 
convenient tenir una programació d’actuacions infantils al poble. Explica que en el conveni 9 
l’Ajuntament es compromet a sufragar el dèficit que es produeixi per les actuacions fins a 10 
un màxim de 4.808 euros. Seguidament dóna compte de les activitats que és previst 11 
realitzar. 12 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que vol felicitar  les entitats per les tasques que realitzen 13 
que tenen gran transcendència al poble. 14 
Seguidament diu que cal demanar a les entitats que en  qualsevol acte que facin hi figuri el 15 
nom de Llagostera. Manifesta que el seu vot serà favorable i que celebren l’actitud de 16 
l’equip de govern de diferenciar la subvenció per activitats d’estiu de la resta, tal com el seu 17 
grup ja havia demanat que es fes l’any passat. Acaba dient que creuen que el Casal 18 
Parroquial és una gran entitat i que molts pobles voldrien tenir-ne una d’igual. 19 
 20 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:    21 
 22 
“Atès allò que disposa l’article 118 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament 23 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, els Ajuntaments poden atorgar subvencions a 24 
persones o entitats públiques o privades per al foment d’activitats d’utilitat pública o 25 
d’interès social. 26 
Vista la necessitat d’establir uns canals de col·laboració antre l’Ajuntament i diverses 27 
entitats del municipi que realitzen activitats que s’emmarquen dins de les assenyalades en 28 
l’apartat anterior i amb l’objectiu que, per una banda, les entitats puguin conèixer amb 29 
antelació els recursos econòmics amb els que poden comptar i, per l’altra, l’Ajuntament 30 
pugui conèixer i planificar les activitats al llarg de l’any, es creu convenient signar convenis 31 
de col·laboració. 32 
La Comissió Informativa de Medi Ambient, Protecció Civil, Cultura, Festes i Joventut 33 
proposa al Ple d’adopció següent acord:  34 
Primer.- Aprovar els convenis de col·laboració a signar entre l’Ajuntament i les següents 35 
entitats del municipi, que regiran per a l’any 2002. 36 

- Casal Parroquial Llagosterenc 37 
- Associació per a la Promoció de l’Espectacle Infantil i Juvenil a Llagostera 38 
- Colla Gegantera de Llagostera 39 

Segon.- Facultar l’Alcaldia Presidència per a la seva signatura. 40 
Tercer.- Donar compte del conveni signat en data 18-6-2002 entre l’Ajuntament i 41 
l’Associació Cultural El Papu-Tisores.”  42 
 43 
6è.- MOCIONS. 44 
 45 
No se’n presenten.  46 
 47 

7è.- PROPOSTES URGENTS.- 48 
 49 
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No se’n presenten.  1 
 2 

8è.- PRECS I PREGUNTES: 3 
 4 

8.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.  5 
 6 
No se’n formulen.   7 
 8 

8.2 Referents a altres qüestions.  9 
 10 
El Sr. Comas pren la paraula i pregunta si a l’obra d’arranjament de la carretera de Tossa 11 
les voreres van pavimentades. 12 
També diu que ja que no es fa la rotonda del Carril,  pensen que seria bo que es fes una 13 
illeta i que  es rebaixés l’asfalt actual perquè la carretera no fes de mur de contenció de les 14 
aigües i poguessin sortir. 15 
El Sr. Alcalde respon que el projecte d’arranjament de la Ctra. de Tossa no preveia 16 
l’encintat dels dos costats de la carretera i que l’Ajuntament va pactar amb el Departament 17 
de Carreteres que aquest feria els imbornals i l’encintat  i que l’Ajuntament hauria de fer la 18 
resta. Diu que a la rotonda de la carretera de Caldes s’ha fet igual i que sempre s’intenta 19 
que Carreteres faci el màxim. 20 
Pel que fa al tema de la illeta del Carril,  diu que comportaria haver de fer unes 21 
expropiacions que no s’han fet. Que el fet que no es faci no vol pas dir que la rotonda no es 22 
faci més endavant, ja que el Departament de Carreteres la va incloure en el projecte , tot i 23 
que  ara diu que es tracta d’una actuació de caràcter urbà i que l’haurà de finançar 24 
l’Ajuntament, diu que el que sí que és farà són les voreres. Pel que fa al rebaixat de 25 
l’asfaltat,  diu que correspondria fer-ho a l’Ajuntament i no s’ha fet cap consulta a 26 
Carreteres, però dubta que s’acceptés, no obstant això diu que farà la consulta.  27 
 28 
El  Sr. Ramírez pregunta en relació a la proposta de l’IES quina energia es preveu en cas 29 
que no sigui suficient la que doni la instal·lació de plaques solars. 30 
El Sr. Alcalde respon que al sector Ganix és previst que es faci la instal·lació de gas natural.   31 
Afegeix que també s’està en converses amb l’empresa Gas Natural  per intentar posar gas a 32 
les diferents instal·lacions municipals. 33 
 34 
I no havent-hi més temes per tractar a un quart menys cinc de dotze de la nit s’aixeca la 35 
sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, 36 
que ho certifico.   37 
  38 
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ACTA Nº 6/2002 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 31 DE JULIOL DE 2002.-  2 

 3 
A la vila de Llagostera a les nou i cinc minuts dels vespre del dia trenta-u de juliol de 4 
l’any dos mil dos es reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes de l’Ajuntament 5 
sota la Presidència de l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels 6 
Regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Jordi Noguera Sabarí, Esteve 7 
Barceló Bosch, Miquel Ramis Coris, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas, 8 
Manel Ramírez Malagón, Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvadó, Salvador Devant 9 
Ribera i Encarna González Ferrando.     10 
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  11 
 12 

1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 26-6-2002. 13 
 14 
El Sr. Soler demana que a la pàgina 7 línia  15 s’hi afegeixi el següent paràgraf: “ i que 15 
celebren l’actitud de l’equip de govern de diferenciar la subvenció per activitats d’estiu 16 
de la resta, tal com el seu grup ja havia  demanat que es fes l’any passat.” 17 
 18 
El Sr. Comas manifesta la seva queixa que en la seva intervenció en el punt 4.1 no 19 
consti ni es reflecteixi el que va dir,  ja que no és lògic que una intervenció de mitja hora 20 
es redueixi a poques línies, no obstant això diu que com que presentaran al·legacions al 21 
plec tal com varen dir ja quedarà reflectida la seva intervenció. 22 
 23 
El Sr. Alcalde demana que s’introdueixin les següents esmenes: 24 
 25 
Pàg. 3 línia 19 : 26 
Ha de quedar redactada de la següent forma “ prengui consciència que un arbre té un 27 
valor natural que va en augment amb el pas dels anys, ja ……… 28 
Pàg.  8  la seva intervenció a partir de la línia 17: ha de quedar redactada de la següent 29 
forma:  30 
“Pel que fa al tema de la illeta del Carril,  diu que comportaria haver de fer unes 31 
expropiacions que no s’han fet. Que el fet que no es faci no vol pas dir que la rotonda 32 
no es faci més endavant, ja que el Departament de Carreteres la va incloure en el 33 
projecte , tot i que  ara diu que es tracta d’una actuació de caràcter urbà i que l’haurà de 34 
finançar l’Ajuntament, diu que el que sí que és farà són les voreres. Pel que fa al 35 
rebaixat de l’asfaltat,  diu que correspondria fer-ho a l’Ajuntament i no s’ha fet cap 36 
consulta a Carreteres, però dubta que s’acceptés, no obstant això diu que farà la 37 
consulta.  38 
 39 

2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS 40 
DE COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:  41 
 42 

2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  43 
 44 
El Sr. Alcalde dóna compte dels decrets núm. 583 al 722.  45 
 46 
Seguidament informa que no hi ha novetats en relació a les obres que s’estan fent diu 47 
que n’hi ha deu en tràmit, 6 són municipals, 2 de la Generalitat de Catalunya i 2 de 48 
diferents promotors. Seguidament informa que les obres d’ampliació de la deixalleria 49 
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municipal començaran després del 15 d’agost i que l’obra d’urbanització de la Plaça 1 
Narcís Casas s’adjudicarà en un proper Ple. 2 
 3 

2.2 Acords de Comissió de Govern.  4 
 5 
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Comissió de Govern: 6 
 7 
Sessió del dia 7 de maig de 2002: 8 
Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llagostera i el Consell 9 
Comarcal del Gironès per a l’execució de projectes i actuacions en l’àmbit del benestar 10 
social. 11 
 12 
Sessió de 16 de juliol:  13 
Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i 14 
l’Ajuntament per la Unitat d’Escolarització Compartida.  15 
 16 

2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 17 
representació.  18 
 19 
No n’hi ha.  20 
 21 

2.4 Contractacions de personal. 22 
 23 
El Sr. Alcalde dóna compte  dels acords adoptats per la Comissió de Govern en relació a 24 
contractacions de personal: 25 
 26 
Sessió del dia 25-6-2002:  27 
Resolució del concurs per la plaça de Vicesecretaria a favor de la Sra. Dolors Torrents 28 
Barnadas. 29 
Contractació del Sr. Esteve Colomer Valentí per assessorament informàtic. 30 
Contractació el Sr. Ricard Albertí Cañigueral  com a peó de la brigada municipal. 31 
Contractació de la Sra. Irene Moreno Gallardo  com a educadora de la Llar d’Infants. 32 
Contractació de la Sra. Marta Ventura Sureda com a auxiliar de la biblioteca per 33 
substituir una baixa per maternitat. 34 
 35 
Sessió del 2-7-2002: 36 
Contractació de la Sra. Marta Solà Ruiz com a educadora de la Llar d’Infants per 37 
substituir una baixa per maternitat. 38 
Nomenament dels Srs. Sergio Delgado Regadera i Antonio Ruiz Gabarrón com a 39 
funcionaris interins per ocupar places d’Agents de la Policia Local. 40 
 41 

3r.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME:  42 
 43 

3.1 Aprovació inicial del projecte de Pla d’ordenació urbanística municipal de 44 
Llagostera (revisió de les Normes Subsidiàries).  45 
 46 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde pren la paraula i diu que  les actuals Normes 47 
Subsidiàries varen ésser aprovades l’any 1983, per la qual cosa els quasi 20 anys 48 
transcorreguts són  motiu suficient per a la seva modificació,   tot i que també en 49 
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concorren d’altres. Afegeix que en el seu dia el Ple va aprovar els criteris i els  objectius 1 
que han servit per a la revisió.  2 
Explica que,  d’acord amb la nova normativa,  ara el nom serà Pla d’Ordenació 3 
Urbanística Municipal  i que l’ordenació proposada  classifica el sòl en urbà, 4 
urbanitzable  i no urbanitzable. 5 
Pel que fa al sòl urbà,  diu que s’incrementa la superfície, ja que hi  ha sectors que 6 
tenien la consideració d’urbanitzables i ara,  una vegada acabades les obres 7 
d’urbanització,  han de passar a ésser sòl urbà. Afegeix que també es classifiquen  com a 8 
urbà uns sectors que les anteriors normes classificaven com a sòl no urbanitzable però 9 
que per la seva situació entenen que no té sentit i que s’ha de consolidar. Afegeix que 10 
també hi ha una disminució en aquest sòl, ja que es desclassifica un petit sector de 11 
Mont-Rei, ja que es creu innecessari perquè no millora el funcionament de la xarxa 12 
viària i que és inviable, perquè hi ha cessió de prop del 75%  de sòl. 13 
Quant al sòl urbanitzable,  diu que es mantenen els mateixos sectors que fixaven per 14 
aquest sòl les normes subsidiàries  amb pla parcial aprovat i també pel sector de Selva 15 
Brava,  ja que està consolidat parcialment, Can Serra que està al costat de la 16 
urbanització la Canyera, el sector Canalejas i l’ampliació del Mas Gotarra.  Segueix 17 
explicant que es desclassifica el sector de l’aeròdrom de Llagostera, ja que s’entén que 18 
hi ha prou urbanitzacions i que no hi ha necessitat de tenir aquesta infrastructura,  que 19 
trenca  amb el model territorial que proposa el nou planejament i  que en tot cas s’ha de 20 
créixer al voltant del nucli urbà o del nucli format per la Canyera, la Mata i Mont-Rei  i 21 
també per l’impacte ecològic sobre l’espai del PEIN de les Gavarres, l’impacte visual i 22 
l’impacte sobre  els corredors ecològics dels boscos de les Gavarres i de la plana de 23 
Llagostera. Per altra banda diu que la dimensió del pla parcial Aeròdrom és la mateixa 24 
que té el nucli urbà de Llagostera, la qual cosa demostra l’abast del despropòsit.  25 
En relació al sòl no urbanitzable,  diu que és classifiquen dos àmbits que fins ara eren 26 
sòl no urbanitzable com a urbanitzable d’ús industrial i que també hi ha un increment 27 
d’aquest tipus de sòl per la desclassificació que es fa del sector de l’Aeròdrom i un 28 
sector de Mont-Rei. 29 
Segueix explicant que es mantenen els usos fixats pel planejament anterior i que hi ha 30 
un increment d’espais per a equipaments i zones verdes. 31 
També explica que el nou planejament preveu una quantitat inferior d’habitatges de 32 
segona residència que no preveien les vigents Normes, atès que alguns sectors que es 33 
preveien com a segona residència s’han consolidat com de primera. 34 
Quant al sistema viari,  es contempla que les infrastructures supramunicipals s’adaptin 35 
als nous creixements i s’ha marcat una xarxa de camins municipals; així mateix diu que 36 
el nou planejament recull la nova traça de la variant.   Diu que es tanca el poble amb un 37 
carrer pel sector nord. 38 
També diu que es preveu que a les zones inundables no es puguin fer nous creixements, 39 
ja que la llei no els permet. 40 
Diu que es preveuen tres zones d’aparcament i explica el lloc on es preveu que 41 
s’ubiquin. 42 
Continua explicant que les cessions obligatòries a la zona industrial que preveu la llei 43 
s’hauran de fer d’uns terrenys vora del pavelló municipal, amb la qual cosa es donarà 44 
més capacitat a la zona esportiva i s’aprofitaran més bé els espais. 45 
Explica que es qualifica una finca privada situada al c/ Lleó I com d’equipament per 46 
aconseguir que tota la finca del voltant del CEIP Lacustària sigui municipal i que ja s’ha 47 
parlat amb el propietari afectat per posar-se d’acord amb el sistema d’adquisició de la 48 
finca que pot ésser per compra o per permuta i que evidentment s’està disposat a pagar 49 
el que val la finca.  Segueix dient que s’amplien els sistemes d’equipaments i espais 50 
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lliures i així en espais lliures es passa de 7,62m2 /habitant a 12,75m2/ habitant i pel que 1 
fa a equipaments es passa de 7,05m2/habitant a 10,63m2/habitants. 2 
Continua explicant que el nou planejament recull tot el planejament derivat i es 3 
concreten els polígons d’actuació urbanística. 4 
També explica quins són els objectius i criteris del POUM pels diferents sectors i les 5 
característiques i densitat del sòl. Diu que amb el nou planejament es pot arribar fins als 6 
10.995 habitants, per la qual cosa pensa que està més que justificat no posar al mercat 7 
més sòl. 8 
Diu que en el sòl no urbanitzable el POUM recull molt bé el que preveien els criteris i 9 
els objectius aprovats. 10 
Diu que el nou planejament respecta molt els criteris de sostenibilitat, ja que no només 11 
se’n parla sinó que  es posa a la pràctica,  pensant en les noves generacions que han de 12 
venir darrera i és té molt de respecte pel territori i en definitiva pel municipi de 13 
Llagostera.  14 
Diu que s’editarà un díptic on quedin reflectits els canvis  més importants i també es 15 
faran reunions amb els arquitectes i els veïns afectats per aconseguir el màxim de 16 
consens. Acaba convidant els ciutadans a fer totes les consultes que creguin necessàries. 17 
  18 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que les xifres que es donen serien discutibles, ja que 19 
els números es poden fer anar amunt o avall segons el que convé. Diu que Llagostera 20 
havia crescut d’una manera determinada i ara es canvia i per això es justifica la revisió. 21 
Segueix dient que  troben encertada la zona de connexió que s’està fent,   tot i que 22 
discrepen en el fet que les seccions dels carrers no siguin contínues i que troben a faltar 23 
una vialitat que prevegi futurs creixements  i també  una rotonda a l’estructura urbana 24 
perquè el creixement ve molt condicionat per les infrastructures que han de fer altres 25 
administracions  Afegeix que troben a faltar una rotonda a la Ctra. de Romanyà. 26 
Afegeix que troben bé que les cessions es facin en sectors discontinus,  ja que així 27 
s’aprofiten més bé els espais. 28 
Diu que quan es varen aprovar els criteris i els  objectius ells ja varen dir que seria bo 29 
regularitzar les activitats que hi ha en sòl no urbanitzable i que no es fa.  30 
A continuació diu que al seu entendre tampoc hi hauria d’haver tanta zona inundable i 31 
que s’hauria d’ésser més agosarat i buscar un sistema per poder  construir en 32 
determinats llocs  i que en tot cas hauria d’ésser un altre ens qui digués que no. 33 
Seguidament fa referència a les urbanitzacions que resten per legalitzar com són el cas 34 
de Selva Brava i Fontbona i diu que pensen que s’ha de donar un pas endavant i que 35 
hauria de ser l’Ajuntament qui portés la iniciativa,  ja que pensa que aquests  sectors  36 
serà molt difícil que vagin endavant amb la iniciativa privada. 37 
Diu que el nou planejament no canviarà la manera de fer ja que afortunadament és 38 
continuïsta i per tant no representa grans canvis.  No obstant això diu que  un tema que 39 
pensa que caldria modificar és el tema dels usos, perquè sempre s’ha dit que a 40 
Llagostera es pot fer tot i pertot arreu i creu que caldria modificar-ho. Diu que ara hi ha 41 
l’oportunitat d’arreglar coses que,  tot i no ésser molt importants,  poden ajudar a aclarir 42 
alguns aspectes i diu que és feina dels polítics avançar-se als fets i creu que seria bo 43 
regular tots aquells aspectes i mancances que s’han detectat i que poden servir per fer 44 
les normes més entenedores i que a l’hora de prendre decisions no es depengui tant del 45 
criteri del tècnic de torn. 46 
Agraeix que es fes una Comissió informativa expressament per informar-los sobre 47 
aquest tema  i allà ja varen posar de manifest el que havien detectat i que l’equip de 48 
govern va ésser receptiu i pensa que valdria la pena de fer un esforç per poder tenir el 49 
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millor planejament. Diu que s’abstindran no perquè vegin malament la proposta sinó 1 
perquè  se’ls ha dit que tenen l’oportunitat de participar-hi i així ho volen fer. 2 
Per últim demana si els quaranta-cinc dies d’exposició al públic són hàbils. 3 
La Secretària respon que sí. 4 
 5 
El Sr. Alcalde pren de nou la paraula i diu que,  tal com ha dit,  la intenció és obtenir el 6 
màxim de consens en aquest tema. Seguidament respon al Sr. Comas que,  pel que fa al 7 
tema de les zones inundables,  el seu criteri és que no és el moment de jugar-se-la i 8 
menys a la vista de les desgràcies que es produeixin en llocs on les lleis naturals poden 9 
marcar les seves pautes. Les zones inundables han estat marcades per la Generalitat i la 10 
llei no permet que les zones inundables siguin sòl urbanitzable i que en tot cas,  si es fa 11 
un reglament que desenvolupi la llei  que fa que sigui menys restrictiu,  ja es veurà si es 12 
podrà modificar.   Pel que ha  dit  el Sr. Comas relatiu que hi ha mancances en la 13 
vialitat,  ell considera que no obstant això si  les al·legacions que es presentin en el 14 
període d’informació pública es coincideix  que hi ha mancances es pot incloure. Diu 15 
que Llagostera Residencial no queda separat del nucli i que el fet que hi hagi una 16 
carretera no perjudicarà, ja que s’asfaltarà un camí,  amb la qual cosa es potencia la 17 
connexió i a més per davant la urbanització hi haurà un carril de servei. Quant a la 18 
rotonda de la Ctra. de Romanyà,   ara figura en el plànol,  però Carreteres ja va dir que 19 
si se’n feia una a l’alçada  de la curva de la variant  no se’n podia fer una altra a tant 20 
poca distància. En el cas que finalment sigui així s’intentarà que hi hagi un pas per sota.  21 
Quant a la xarxa viària en previsió de futurs creixements,  pensa que ja es fa i preveu el 22 
possible creixement tant per al sòl industrial com el residencial. Diu que les 23 
modificacions que demana el Sr. Comas per al  sòl urbà,   no és ara el moment de 24 
contemplar-les,  ja que quan es varen aprovar els criteris i els objectius ja es va dir  que 25 
no hi era inclòs l’anàlisi d’aquest sòl,   que s’ha volgut deixar la revisió d’aquest tipus 26 
de sòl per un altre moment.  Acaba dient que estan  oberts  que es faci  una proposta 27 
concreta  i que estan disposats a rebre els suggeriments per millorar els detalls del 28 
redactat en el possible,  que creuen que seria bo arribar a un consens i que en 29 
l’aprovació provisional el vot del grup de CiU fos favorable. 30 
 31 
El Sr. Comas pren de nou la paraula i diu que voldria que l’oferta de consens que ha fet 32 
el Sr. Alcalde fos certa i no com ha passat altres vegades. Reitera el que ha dit que no li 33 
sembla bé que un carrer tanqui el poble,  ja que és evident que això produeix un excés 34 
de costos que moltes vegades el fan inviable. Quant a les zones inundables,  insisteix  35 
que caldria ésser més agosarat i el que pretenen no es posar a viure gent en zones 36 
inundables  però sí permetre zones comercials,  aparcaments,  etc. Quant a les rotondes,  37 
pensa que són importants per poder tenir una bona connexió i si es vol potenciar el 38 
turisme rural i atendre les necessitats de la gent del camp no es pot pretendre que el 39 
trànsit circuli per lloc estrets, més tenint en compte que la maquinària agrícola és de 40 
grans dimensions. Diu que al sector de Mont-Rei  també hi manca una rotonda  i quant a 41 
la xarxa viària,  caldria fer més previsió i pensar cap on ha d’anar el creixement 42 
 43 
El Sr. Alcalde respon que els servis tècnics  quan han marcat un sector han hagut de fer 44 
un estudi dels costos de repercussió  i calcular que fos viable. Quant a les zones 45 
inundables,  tal com ha dit,  pensa que s’ha d’ésser prudent i que no seria bo establir  un 46 
precedent i que els propietaris aixecant uns terrenys hi poguessin construir i que en tot 47 
cas s’hauria de fer en tots els sectors, per tant considera que mentre la Generalitat no 48 
dictamini una altra cosa el projecte de POUM en aquest sentit és correcte. 49 
 50 
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El Sr. Comas diu que no és cert el que ha dit el Sr. Alcalde en relació al  costos ja que és 1 
evident que si s’ha de pagar un carrer i es reparteix el cost és menys. Quant a la zona 2 
inundable,  no es diu que hagi d’ésser tot sinó que seria permetre consolidar el que hi ha 3 
i arreglar el desgavell de molts anys. 4 
 5 
Sotmès el dictamen a votació,  s’aprova amb el següent resultat : 6 
A favor                 7  (ELL) 7 
Abstenció             6  (CiU) 8 
 9 
“Vist el projecte de Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Llagostera, 10 
redactat per l’arquitecta municipal Núria Díez Martínez, que és el resultat no només dels 11 
treballs d’estudi i redacció de la revisió parcial de les Normes subsidiàries de 12 
planejament de Llagostera, encarregats als serveis tècnics municipals mitjançant acords 13 
plenaris de 25.7.2001 i 5.9.2001, sinó també de l’adaptació del conjunt d’aquelles 14 
Normes subsidiàries a les determinacions de la recentment aprovada Llei 2/2002, de 14 15 
de març, d’urbanisme. 16 
Atès que el projecte incorpora també les petites modificacions que s’assenyalen a la 17 
memòria, si bé la seva naturalesa i escassa entitat fan innecessària una nova exposició 18 
pública del document de criteris i objectius, per aplicació analògica de l’article 6 del 19 
Decret 146/1984, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Mesures 20 
d’Adequació de l’Ordenament Urbanístic de Catalunya. 21 
Vist l’informe jurídic de la secretària-interventora municipal. 22 
I de conformitat amb els articles 83, 70, 71 i 72 de la Llei 2/2002, aplicables ja aquí en 23 
virtut de la Disposició Transitòria tercera de la mateixa llei. 24 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 25 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord:  26 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de Pla d’ordenació urbanística municipal 27 
(POUM) de Llagostera, redactat per l’arquitecta municipal. 28 
Segon.- Exposar-lo al públic durant un mes, mitjançant anuncis que s’inseriran en el 29 
BOP, en un diari dels de major difusió comarcal i al tauler d’edictes de la corporació, 30 
als efectes d’examen i/o presentació d’al·legacions. 31 
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar informe al 32 
Departament de Medi Ambient, al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, al 33 
Departament de Cultura, al Departament d’Indústria Comerç i Turisme, a l’Agència 34 
Catalana de l’Aigua, a la Direcció general de carreteres de la Generalitat i al Servei de 35 
Carreteres de la Diputació de Girona, en tant que organismes afectats per raó de llurs 36 
competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una 37 
disposició n’autoritzi un de més llarg. 38 
Quart.- També simultàniament al tràmit d’informació pública, concedir audiència als 39 
Ajuntaments de Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, Santa Cristina d’Aro i Tossa de 40 
Mar, en la mesura que el seu respectiu àmbit territorial confina amb el del municipi de 41 
Llagostera, perquè puguin formular les al·legacions que considerin oportú en el termini 42 
d’un mes a comptar de la notificació d’aquest acord. 43 
Cinquè.- 1.- Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 44 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització complementaris, així com suspendre 45 
l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, d’edificació, reforma, 46 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o 47 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 48 
sectorial, en aquells àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació 49 
del règim urbanístic.  50 
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2.- Publicar aquesta suspensió al BOP, amb el benentès que tindrà una durada màxima 1 
de dos anys a comptar d’aquella publicació oficial, llevat pel que fa al sector de 2 
desenvolupament tipus F “Aeròdrom de Llagostera” (clau 19) i al sector de 3 
desenvolupament tipus C “Can Serra” (clau 16) de les vigents Normes subsidiàries, per 4 
als quals el termini de dos anys de suspensió es computarà des de la publicació al BOP 5 
(núm. 149, de 2.8.2001) de l’acord de suspensió cautelar adoptat en sessió plenària de 6 
25.7.2001.  7 
3.- Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n podrà adoptar cap de 8 
nou, per als mateixos àmbits i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut 9 
tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes. 10 
4.- En qualsevol cas, els efectes de la suspensió s’extingiran amb l’entrada en vigor del 11 
POUM per raó de la publicació de la seva aprovació definitiva. 12 
 13 

4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT I ESPORTS: 14 
 15 
4.1 Creació i adhesió al Consorci de les Vies Verdes de Girona.  16 
 17 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Barceló explica que es tracta de crear un Consorci per 18 
gestionar aquest tipus de vies. Explica que el carril bici s’entén que és per a bicicletes 19 
mentre que a les vies verdes tenen preferència els vianants. Diu que el 50% del cost 20 
l’aporta la Diputació i la resta l’han d’aportar els Ajuntaments que formin part del 21 
Consorci. Segueix explicant que el mes de juliol ha entrat en servei l’empresa que tindrà 22 
cura del manteniment del carril bici. 23 
 24 
El Sr. Soler manifesta que el seu vot serà favorable. 25 
 26 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  27 
 28 

"Amb l’esperit d’impulsar les vies verdes per les antigues rutes dels carrilets de les 29 
terres gironines, s’impulsaren i es constituïren els consorcis anomenats de la Via del 30 
Tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona  i del Carrilet (Olot Girona). Ara està en fase de 31 
constitució el de la Ruta del Ferro (Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Ogassa i Olot). 32 
En l’actualitat i de forma pràcticament unànime, s’està demanant des de tots els àmbits 33 
que les tres rutes s’unifiquin mitjançant la constitució d’un sol consorci en què hi tingui 34 
entrada com a element aglutinador la Diputació de Girona, i que es deixi la porta oberta 35 
a la incorporació d’altres rutes que, sumant-se al projecte, vulguin adherir-s’hi per anar 36 
ampliant la xarxa per tot l'àmbit de les comarques gironines. 37 
Fent-se ressò d'aquest clam, representants de la Diputació, dels altres dos consorcis i de 38 
municipis de la ruta del ferro, han mantingut diversos contactes i reunions que han 39 
fructificat en l’inici de l’expedient per a la constitució del que s’anomenarà Consorci de 40 
les vies verdes de Girona, que tindrà per objecte assumir les funcions que ara 41 
desenvolupen els actuals òrgans rectors de les rutes esmentades. 42 
El dia 2 d’abril, al saló de comissions de la Diputació de Girona en una reunió de 43 
representants dels expressats organismes, presidida pel vicepresident primer de la 44 
Diputació, Sr. Jaume Torramadé, a més de consensuar una necessària unificació de 45 
criteris  es donà el vistiplau al projecte d’estatuts com a document bàsic de viabilitat del 46 
nou consorci  i constitució provisional d’una comissió gestora, com és de veure a l’acta 47 
que figura a l’expedient. 48 
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Per això la Comissió informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació 1 
ciutadana i comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent 2 
acord:  3 
Primer.- Crear i adherir-se al Consorci de les Vies Verdes de Girona, que té com a 4 
finalitat el manteniment, la millora, la promoció i la gestió de les Vies Verdes, segons 5 
defineixen els Estatuts. 6 
Segon.- Aprovar inicialment els Estatuts pels quals s’ha de regir aquest Consorci, els 7 
quals s’acompanyen com a annex núm. 1. 8 
Tercer.- Sotmetre a informació pública durant trenta dies els acords anteriors, a efectes 9 
de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 10 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 11 
Catalunya i al tauler d’edictes de la Corporació.      12 
Quart.- Cas de no presentar-se al·legacions ni reclamacions, l’aprovació esdevindrà 13 
definitiva, i pel que fa a la preceptiva publicació del text dels Estatuts, la Corporació es 14 
remet a la que efectuarà la Diputació de Girona. 15 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès als efectes de l’art. 16 
135.1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal de Catalunya, per tal que en el termini 17 
màxim de trenta dies pugui emetre el seu informe. 18 
 19 

4.2 Manifestació de desacord amb l’exclusió del terme municipal de Llagostera del 20 
plànol-guia de BTT del Gironès.   21 
 22 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que la Generalitat de Catalunya, el 23 
Consell Comarcal del Gironès i la Federació de Ciclisme  han editat un fulletó 24 
informatiu sobre les rutes en bicicleta on no hi figura el municipi de Llagostera,  per la 25 
qual cosa  es demana al Consell Comarcal que en futures edicions tingui en compte 26 
Llagostera. 27 
 28 
El Sr. Comas diu que quan va llegir la proposta es va pensar que el desacord que  es 29 
manifesta anava dirigit a ell com a responsable de l’àrea de Medi Ambient del Consell 30 
Comarcal. Explica que si al fulletó no hi consta Llagostera és perquè fa referència als 31 
circuits de BTT i com que Llagostera no en té cap,  és lògic que no hi consti i que en tot 32 
cas caldria preguntar-se per què Llagostera no té cap centre de BTT. Per tant, diu que si 33 
Llagostera no hi consta és perquè no ha tingut la voluntat de fer-lo i que no val a dir que 34 
és pel color polític, ja que el centre de BTT és a Quart,   on no governa CiU. Que el 35 
Gironès no té cap centre de BTT a la part sud del Gironès i que degut a l’extensió  no es 36 
incloure.  37 
 38 
El Sr. Alcalde respon  que del contingut de la proposta  que s’ha llegit es prou clar  el 39 
que es pretén i que no és el que diu el Sr. Comas,  ja que per exemple Sant Gregori no té 40 
centre de BTT i figura en el fulletó. El que es demana és que si el Consell Comarcal 41 
edita un fulletó del Gironès inclogui tot el Gironès, ja que per altra banda diu que ell 42 
com a conseller comarcal ja  va demanar explicacions  en un Ple del Consell i no se li ha 43 
donat cap resposta  i troba greu que en el fulletó no hi consti el carril bici de Girona a 44 
Sant Feliu de Guíxols. Diu que el que es fa a la proposta és demanar que el Consell 45 
Comarcal quan faci un fulletó del Gironès inclogui tot el Gironès. Per altra banda diu 46 
que un fulletó d’aquest tipus que ha editat el Consell Comarcal de la Selva sí que hi 47 
figura Llagostera i per tant, creu que els punts de la proposta són perfectament 48 
assumibles. 49 
 50 
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El Sr. Comas insisteix que el que assenyala el fulletó són circuits de BTT i que a 1 
Llagostera no n’hi ha cap. 2 
 3 
El dictamen és aprovat amb el següent resultat:  4 
A favor               7 (ELL) 5 
En contra            6 (CiU) 6 

 7 

“La Generalitat de Catalunya, els Consells Comarcals i la Federació Catalana de 8 
Ciclisme han editat uns plànols-guia informatius dels centres BTT per comarques. 9 
En la guia del Gironès hi figura un plànol incomplet de la comarca, de manera que en 10 
queda exclòs tot el terme municipal de Llagostera. 11 
Si bé Llagostera no compta amb un centre BTT oficial, sí que té un recorregut de carril 12 
bici prou important com perquè consti en un plànol-guia de circuits cicloturistes de la 13 
comarca del Gironès. La prova és que el carril bici gestionat pel Consorci de la via del 14 
tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona hi està marcat amb una ratlla discontínua, que 15 
també queda interrompuda a l’entrada del terme de Llagostera. 16 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès ha de vetllar per l’interès de tots els 17 
municipis de la comarca. 18 
Atès que el motiu de l’exclusió de Llagostera no pot ser l’extensió de la comarca, donat 19 
que el plànol de la comarca de la Selva, més extensa, abraça tots els termes municipals. 20 
Per això la Comissió informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació 21 
ciutadana i comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent 22 
acord:  23 
Primer.- Demanar al Consell Comarcal del Gironès el motiu de l’exclusió del terme 24 
municipal de Llagostera del plànol-guia de BTT de la comarca del Gironès. 25 
Segon.- Manifestar per endavant el nostre desacord per l’exclusió del plànol-guia del 26 
municipi de Llagostera i de la seva oferta cicloturista. 27 
Tercer.- Instar el Consell Comarcal del Gironès perquè en properes edicions de 28 
material de difusió d’àmbit comarcal hi tinguin presència tots els municipis de la 29 
comarca, de la mateixa manera que vetlla perquè hi figuri l’anagrama del Consell. 30 
Quart.- Comunicar aquest acord al Departament de Comerç, Consum i Turisme de la  31 
Generalitat, al Consell Comarcal del Gironès i al Consorci de la via del tren de Sant 32 
Feliu de Guíxols a Girona.  33 
 34 

5è.- MOCIONS.- 35 
 36 
No se’n presenten.  37 
 38 

6è.- PROPOSTES URGENTS.-  39 
 40 
No se’n presenten.  41 
 42 

7è.- PRECS I PREGUNTES.- 43 
 44 

7.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.  45 
 46 
No se’n produeixen. 47 
 48 

7.2 Referents a altres qüestions.  49 
 50 
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El Sr. Ayach pren la paraula i diu que ha examinat l’expedient de sol·licitud de 1 
subvenció per a la neteja de boscos a la vora de la Ctra.C-65 i que hi ha la denegació 2 
però no s’exposa el motiu i demana el perquè es va denegar. 3 
El Sr. Alcalde respon que tot el que hi ha és el que consta a l’expedient i que el 4 
Departament de Medi Ambient no ha donat cap més explicació.     5 
El Sr. Ayach diu que ell ja va dir en el seu moment que aquesta actuació no corresponia 6 
fer-la a l’Ajuntament sinó al Departament de Carreteres i als propis particulars 7 
propietaris dels terrenys. Acaba dient que  al seu entendre l’Ajuntament amb aquesta 8 
actuació malbarata els diners públics 9 
El Sr. Alcalde respon que l’Ajuntament moltes vegades fa coses que no li corresponen 10 
però que davant la necessitat,  i si no les fa qui li pertoca,  ho ha de fer l’Ajuntament. 11 
 12 
I no havent-hi més temes per tractar a dos quarts menys dos minuts de dotze de la nit 13 
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb i 14 
la Secretària, que ho certifico.  15 



 1

ACTA Nº 7/2002 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2002.-  2 

 3 
A la vila de Llagostera a un quart de deu del vespre del dia vint-i-cinc de setembre de l’any 4 
dos mil dos es reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes de l’Ajuntament sota la 5 
Presidència de l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. 6 
Jaume Moll Ferrandis, Montserrat Pla Font, Jordi Noguera Sabarí, Esteve Barceló Bosch, 7 
Miquel Ramis Coris, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas, Josep Ayach Costa, 8 
Ramon Soler Salvadó i Encarna González Ferrando.  9 
Excusen la seva assistència els Regidors Srs. Manel Ramírez Malagón i Salvador Devant 10 
Ribera.  11 
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  12 
 13 
El Sr. Alcalde demana disculpes pel retard en l’inici del Ple i diu que ha estat motivat per la 14 
roda de premsa que s’ha fet per informar sobre el primer any de funcionament de la línia de 15 
les Gavarres. 16 
 17 
Seguidament el Sr. Comas pren la paraula i justifica que el Sr. Ramírez no hagi assistit a la 18 
roda de premsa i diu que és per raó d’una malaltia de la seva àvia que ha tingut una 19 
urgència. 20 
 21 

1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ  ANTERIOR DEL DIA 31-7-2002. 22 
 23 
S’aprova per unanimitat dels presents.  24 
 25 

2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE 26 
COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 27 
 28 

2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  29 
 30 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van del número 723 al 902 i 31 
diu que estan a disposició de qui els vulgui consultar. 32 
 33 
A continuació el Sr. Alcalde fa un repàs de la situació en què estan les obres que es realitzen 34 
al municipi. Diu que hi ha onze obres i que tres estan a punt de començar com són la 1a. 35 
fase  les obres d’urbanització de la Plaça Narcís Casas, l’asfaltat del carrer Ricard 36 
Casademont a la zona del cementiri i l’acabament de la vorera del pont de Can Gotarra fins 37 
a Can Cassoles. Segueix explicant que les obres d’ampliació del CAP s’estan acabant i 38 
només falten detalls i que ja porten un retard d’uns dos mesos. Diu que les obres del 39 
cementiri també van endavant,  tot i que porten també un retard perquè també s’ha adjudicat 40 
al contractista  l’arranjament de les teulades i que pensa que amb totes aquestes obres el 41 
cementiri municipal quedarà molt digne. Pel que fa a les obres dels lavabos de l’estació,  diu 42 
que hi ha hagut problemes per poder-les acabar per retards en la fusteria. Quant al 43 
condicionament de l’antiga caserna de la guàrdia civil,  diu que se segueix el programa 44 
previst i que les obres d’ampliació de la deixalleria ja han començat. Segueix explicant que 45 
les obres de la carretera de Sant Llorenç és previst que a finals d’any es posin en 46 
funcionament. Les obres de l’IES porten un bon ritme i és previsible que el curs 2003-2004 47 
pugui entrar en funcionament. Pel que fa el  sector Ganix d’aquí tres o quatre setmanes s’hi 48 
posarà l’encintat de les voreres i a l’última reunió que es va fer de la Junta de compensació 49 
del sector Ganix es va dir que el setembre de l’any 2003 només quedarà pendent part de la 50 
pavimentació, la jardineria  i el rec. 51 
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Pel que fa al sector Fonollerons,  s’està intentant recepcionar la 1a. fase. Quant a la variant,  1 
l’Ajuntament va fer  una proposta  que es va acceptar i ara la Generalitat diu que està fent el 2 
projecte executiu i es preveu que les obres durin divuit mesos,  o sigui que segurament els  3 
dos propers estius s’estaran fent obres,  la qual cosa és evident que comportarà els habituals  4 
problemes de trànsit. Les obres d’urbanització de Mont-Rei  van a bon ritme,  tot i que 5 
porten una mica de retard a conseqüència dels problemes sorgits amb temes de l’aigua. 6 
Finalment diu que les obres de la zona verda de la Baixada de la Costa estan pràcticament 7 
enllestides  i que hi falta una barana, que ja s’ha requerit a l’empresa que fa l’obra que ho 8 
senyalitzi degudament, però que és molt difícil evitar que s’hi pugui accedir. 9 
 10 

2.2 Acords de Comissió de Govern.  11 
 12 
El  Sr. Alcalde ressalta el següents acords de la Comissió de Govern: 13 
 14 
Sessió del dia  30-7-2002:  15 
Acceptació d’una subvenció en espècie atorgada per la Junta de Residus per a la clausura 16 
d’abocadors incontrolats. 17 
Aprovació del preu públic per al menjador de la Llar d’Infants El Niu. 18 
 19 
Sessió del dia 20-8-2002:  20 
Adjudicació a l’empresa La Guardiola de les obres de pavimentació de la vorera del pont de 21 
Can Gotarra fins a Can Cassoles. 22 
 23 
Sessió del dia 27-8-2002:  24 
Assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona que dóna la raó a 25 
l’Ajuntament en el recurs presentat per Juan Ramírez Paez. Diu que dels contenciosos 26 
posats contra l’Ajuntament en aquesta legislatura se n’han resolt tres i tots de forma 27 
favorable per l’Ajuntament. 28 
Seguidament fa referència a un article que  es va publicar al Butlletí de Llagostera on uns 29 
veïns es queixaven que l’Ajuntament no fa res davant les infraccions urbanístiques  i diu que 30 
això no és cert però que quan un ciutadà denuncia una infracció urbanística es posa en 31 
marxa un procediment legal que l’Ajuntament ha de seguir de manera estricta,  i que en cas 32 
que es presenti recurs contenciós administratiu s’ha d’esperar la seva resolució per actuar. 33 
Canvi de destinació d’una subvenció inicialment destinada a l’arranjament de la riera 34 
Gotarra per la 2a. fase de la plaça Narcís Casas. Explica que la raó és que aquesta obra que 35 
va treure a concurs el Consell Comarcal va quedar deserta  i que,  tot i que se segueix pensat 36 
que el projecte de la riera s’ha de fer,  davant les dificultats s’ha cregut oportú demanar 37 
aquest canvi. 38 

 39 
2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 40 
representació.  41 
 42 
El Sr. Alcalde  explica que el Consorci de l’abocador de Solius va fer una reunió i que 43 
s’intenta acabar les obres del projecte del nou accés, el qual representa una gran millora per 44 
al municipi de Santa Cristina d’Aro,  ja que els veïns no hauran de patir l’intens trànsit de 45 
camions. També es va tractar el tema que la gestió de l’abocador ha d’ésser al màxim de 46 
bona i dels problemes que s’originen,  ja que la nova planta de lixiviats és insuficient. 47 
També es va tractar el tema de construcció d’una planta de compostatge però ni 48 
l’Ajuntament de Santa Cristina ni el de Llagostera ho veuen clar i han manifestat la seva 49 
reticència amb aquesta nova instal·lació fins que les existents no funcionin amb totes les 50 
garanties. Acaba dient que és previst clausurar una part de l’abocador que ja ha esgotat la 51 
seva capacitat. 52 
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 1 
2.4 Contractacions de personal.  2 
 3 
El Sr. Alcalde dóna compte de les contractacions de la Sra. Montserrat Ciurana i Montserrat 4 
Vila per dur a terme les activitats previstes en els tallers Talleret i Lacoli.   5 
 6 

3r.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA  D’URBANISME:  7 
 8 

3.1 Acceptar les ajudes per finançar les obres d’urbanització del sector de la Plaça 9 
Narcís Casas.  10 
 11 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Comas pren la paraula i diu que,  com varen dir en el seu 12 
moment,  ells tenien altres propostes, però és evident que no poden rebutjar aquest ajuda.   13 

 14 
S’aprova per unanimitat la següent proposta:  15 
 16 
“Donat que el projecte Urbanització del sector de la Plaça Narcís Casas està inclòs en el 17 
programa general del Pla Únic d’Obres i Serveis de l’any 2002 amb el número d’obra 18 
2002/479, procedeix ara acceptar les ajudes per finançar l’obra, acceptar la normativa i 19 
designar els tècnics directors. 20 
Per això la Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 21 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord:  22 
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra descrita. 23 
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 24 
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les 25 
obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents com a director facultatiu de 26 
les obres i com a tècnic col·laborador respectivament: 27 
Sr. Robert Soler Aluart, arquitecte, col·legiat 5009-1 28 
Sr. Jordi Colomer Payet, arquitecte tècnic municipal, col·legiat 951 29 
Quart.- Comprometre’s a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 30 
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.” 31 
 32 

4t.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT I ESPORTS:  33 
 34 
4.1 Acceptar l’ajuda econòmica per a la Llar d’Infants El Niu.  35 
 36 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Barceló explica que és la subvenció que cada any s’atorga per 37 
al funcionament de la guarderia i que en anys anteriors s’havia demanat que s’incrementés, 38 
però aquest any no s’inclou aquesta petició perquè ja es coneix el Pla de la Generalitat de 39 
Catalunya per al finançament. Seguidament informa de la quantia de la subvenció dels anys 40 
1999 al 2002. 41 
 42 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que el seu grup està d’acord amb el que ha manifestat el 43 
Sr. Barceló i per tant  el seu vot serà favorable. 44 
 45 
S’aprova per unanimitat la següent proposta:  46 
 47 
“Vista la comunicació de la Direcció General de Centres Docents del Departament 48 
d’Ensenyament de la concessió d’una subvenció de 36.600 euros per al manteniment de la 49 
Llar d’Infants,  50 
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Per això la Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 1 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord:  2 
Primer.- Acceptar l’ajuda econòmica concedida per Resolució del Departament 3 
d’Ensenyament de 8 d’abril de 2002, per la qual s’atorguen subvencions a corporacions 4 
locals titulars d’escoles d’educació infantil, per un import de 36.600 EUR per a la Llar 5 
d’Infants El Niu.” 6 
 7 

5è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL, PARTICIPACIÓ  8 
CIUTADANA I COMUNICACIÓ:  9 
 10 

5.1 Aprovació del Compte general del pressupost municipal de l’any 2001.  11 
 12 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Soler pren la paraula i diu que aquest acord no deixa d’ésser 13 
un tràmit i que,  tot i que no posen en dubte la  correcció en l’elaboració dels comptes,  el 14 
seu vot serà en contra en coherència amb el que varen votar en l’aprovació dels 15 
pressupostos. 16 
 17 
Sotmès el dictamen a votació,  s’aprova amb el següent resultat: 18 
 19 
A favor:      7  (ELL) 20 
En contra:   4  (CiU) 21 
 22 
“La Comissió Especial de Comptes, en reunió celebrada el dia 25 de juliol de 2002, va 23 
informar favorablement el Compte General de l’exercici de 2001, una vegada sotmès a 24 
informació pública i no havent-se formulat al·legacions. 25 
És per això que la Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació 26 
Ciutadana i Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent 27 
acord:  28 
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal i dels seus Organismes 29 
Autònoms corresponents a l’exercici de 2001. 30 
Segon.- Retre els comptes generals a la Sindicatura de Comptes de  Catalunya.” 31 
 32 

5.2 Aprovació Modificació de Crèdit nº 2/2002.  33 
 34 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Soler pren la paraula i demana informació sobre per què és 35 
necessari incrementar tant la quantia de la partida per a arranjament de zones verdes. 36 
El Sr. Alcalde explica que hi havia uns murs que no s’havien de tocar, però en  fer l’obra es 37 
va detectar que calia reforçar-los per seguretat i que ha calgut posar unes bigues i unes 38 
travesses,  també altres modificacions imprevistes que solen sortir a totes les obres que es 39 
fan. 40 
El  Sr. Soler pren de nou la paraula i diu que troba excessiva la quantia de la modificació en 41 
relació al pressupost previst en el projecte i que voldrien pensar que no passa en tots igual. 42 
El Sr. Alcalde respon que al seu entendre no és exagerat  i que el criteri de l’equip de govern 43 
és acabar les obres bé i que aquesta obra és una intervenció molt acurada i que se’n senten 44 
satisfets. Acaba dient que si volen que els tècnics els donin explicacions els ho poden 45 
demanar. 46 
El Sr. Soler acaba dient que el seu vot serà contrari, no perquè pensin que l’obra no és 47 
necessària sinó per la manca de previsió. 48 
 49 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat: 50 
A favor:           7 (ELL) 51 
En contra:          4  (CiU) 52 
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 1 
“Atès  que en el desenvolupament de la gestió del pressupost hi ha partides  que no hi estan 2 
consignades i d'altres  insuficientment dotades, procedeix ara fer les modificacions 3 
corresponents.   4 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 5 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 6 
Primer.- Aprovar  inicialment  l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/02 del 7 
pressupost municipal de l’exercici 2002, que  inclou les següents variacions:         8 

AJUNTAMENT 9 
Suplements de crèdit 10 
323.22000 Material tallers serveis socials 1.600,00 euros 11 
323.22706 Monitors tallers serveis socials 3.200,00 euros 12 
432.62300 Estris brigada  4.500,00 euros 13 
511.60101 Enjardinament zones verdes 10.000,00 euros 14 
511.61104 Manteniment camins veïnals 28.600,00 euros 15 
611.22708 Honoraris recaptador 5.500,00 euros 16 
Crèdit extraordinari 17 
45100.62500 Mobiliari i estris cultura 2.500,00 euros 18 
511.60104 Obres urb. U.A. Carrilet-2 7.221,00 euros 19 
 20 
 TOTAL:  63.121,00 euros  21 
Procedència dels fons 22 
Minorament de partides  23 
323.46501 Servei domiciliari 1.500,00 euros 24 
323.48000 Atencions benèfiques 2.000,00 euros 25 
Crèdit extraordinari 26 
37002                  Q.U. Carrilet-2 7.221,00 euros 27 
Romanent líquid de tresoreria 52.400,00 euros 28 
 TOTAL: 63.121,00 euros 29 
         30 
Segon.-  Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci 31 
en el B.O.P. i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i reclamacions. 32 
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense 33 
necessitat de nou acord.” 34 
 35 

6è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, SERVEIS 36 
SOCIALS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ I OBRES I SERVEIS:  37 
 38 

6.1 Aprovar definitivament l’Ordenança Municipal de circulació i el quadre general 39 
d’infraccions a la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.  40 
 41 
Es llegeix el dictamen i la Sra. Pla explica que hi ha hagut un retard important en 42 
l’aprovació definitiva perquè era previst que es publiqués la modificació de la llei i es volia 43 
que l’ordenança recollís les possibles variacions. 44 
El Sr. Comas diu que no entén la necessitat de l’article 22.5 de retirada de vehicles en zona 45 
blava si no hi ha  zones blaves a Llagostera. 46 
El Sr. Comas demana per l’article 25 i diu que no troba correcte que hagin de pagar ja que 47 
no és lògic que si no és té culpa s’hagi d’assumir les conseqüències. 48 
La Sra. Pla respon que si es fa recurs i es demostra que té la raó es tornen els diners.   49 
El Sr. Comas diu que ha observat que en alguns casos el quadre d’infraccions no distingeix 50 
amb perill o sense perill mentre que en altres sí, com és el cas per exemple de saltar-se un 51 
STOP. 52 
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El Sr. Alcalde diu que saltar-se un STOP sempre és perillós. 1 
El Sr. Comas proposa que es tregui la distinció amb perill o sense perill de tots els articles. 2 
 3 
S’accepta la modificació proposada pel Sr. Comas i el dictamen és aprovat per unanimitat 4 
dels presents:  5 
 6 
“Atès que en data 28 de febrer de 2001 es va aprovar inicialment pel  Ple Municipal 7 
d’aquest Ajuntament l’Ordenança de circulació i el quadre general d’infraccions a la Llei 8 
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. 9 
Atès que en aquest mateix Ple es va acordar canviar les quantitats del quadre de sancions a 10 
aplicar en el sentit que les faltes lleus se sancionessin amb 30 euros, les greus amb 96 euros 11 
i les molt greus amb 300 euros.      12 
Atès que  durant el termini d’exposició pública no s’han presentat reclamacions, però 13 
l’Ajuntament sí que  ha practicat algunes petites modificacions per adequar-la a la Llei 14 
19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació 15 
de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. 16 
La Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana, Serveis Socials, Solidaritat i Cooperació, 17 
Obres i Serveis, Promoció Local i Sanitat i Consum proposa al Ple l’adopció del següent 18 
acord:  19 
Primer.- Aprovar  definitivament l’Ordenança municipal de circulació i el quadre general 20 
d’infraccions a la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, amb 21 
expressió de la levitat o la gravetat de les infraccions i les quanties de les multes a imposar 22 
com a sanció.        23 
Segon.- Publicar-ho íntegrament en el B.O.P.”  24 
 25 

6.2 Aprovar inicialment el nou redactat dels estatuts de la Residència Josep Baulida.  26 
 27 
Es llegeix el dictamen i la Sra. Pla explica que ja fa temps que es treballa en aquests 28 
estatuts, que els que regien fins ara eren molt desfasats i aquests que es proposen ara 29 
s’adapten a la situació actual. 30 
La Sra. González pren la paraula i diu que quan es va debatre el tema al patronat de 31 
l’Hospital ja es varen proposar esmenes que es varen acceptar i que,  per tant, ara el seu vot 32 
serà favorable. 33 
 34 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  35 

 36 
“Aprovats definitivament per la Junta de l’Hospital-Residència Josep Baulida, en sessió del 37 
dia 29 de juliol de 2002, els nous estatuts de l’organisme autònom municipal Residència 38 
Josep Baulida, cal ara sotmetre’ls a l’aprovació per part de l’Ajuntament, tal com estableix 39 
l’art. 201 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 40 
179/1995, de 13 de juny. 41 
Per això la Comissió informativa de Seguretat ciutadana, Serveis socials, Solidaritat i 42 
cooperació, Obres i serveis, Promoció local i Sanitat i consum  proposa al Ple l’adopció del 43 
següent acord:  44 
Primer.- Aprovar inicialment el nou redactat dels estatuts de la Residència Josep Baulida. 45 
Segon.- Sotmetre’ls a informació pública per un període de 30 dies a comptar de l’endemà 46 
de l’última de les publicacions de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari 47 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de poder ser examinats i, si s’escau, 48 
formular les reclamacions i les al·legacions que es considerin oportunes. 49 
Tercer.- Si en el termini d’informació pública no es presenten reclamacions ni al·legacions, 50 
els nous estatuts es consideraran aprovats definitivament i publicats íntegrament al Butlletí 51 
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Oficial de la Província i una referència de la dita publicació al Diari Oficial de la Generalitat 1 
de Catalunya.” 2 
 3 

7è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ LOCAL I SANITAT I 4 
CONSUM:  5 
 6 

7.1 Donar compte del Pla d’Acció Local de Promoció Econòmica de Llagostera i de la 7 
contractació d’un AODL (Agent d’ocupació i desenvolupament local).  8 
 9 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que fa temps que s’intenta treballar en el tema de la 10 
promoció local i per aquesta raó es va crear una regidoria per a aquests temes i,  tot i que 11 
fins ara no ha estat possible abordar-lo d’una manera seriosa,  finalment es va optar per 12 
elaborar un Pla seguint les directrius del Departament de Treball de la Generalitat i del propi 13 
Ajuntament. Una vegada elaborat  aquest Pla,  ha estat possible sol·licitar una subvenció per 14 
a la contractació d’una persona que impulsi aquesta àrea i del cost total de la contractació 15 
d’aquest persona, un 80% el finança el Departament de Treball. Per a  aquesta tasca es va 16 
pensar que el Sr. Marc Sureda reunia el perfil i l’Oficina de Treball de Palamós va fer la 17 
selecció i només varen enviar el currículum d’aquest candidat,  per tant,  es va procedir a la 18 
seva contractació. Afegeix que la seva tasca serà desenvolupar el Pla de promoció de 19 
Llagostera  i n’explica el  contingut i quines són les finalitats i les que es prioritzen. Diu que 20 
pensen que l’important és començar i que ara que es podrà disposar d’una persona dedicada 21 
exclusivament a aquest tema es podrà fer feina. 22 
El Sr. Soler diu que com a declaració d’intecions els sembla bé i que coincideixen que el 23 
perfil de la persona seleccionada és l’adequat a la plaça. Afegeix que ho troben correcte, 24 
però que es faci i que quan es faci el pressupost del proper any es contempli partida i que si 25 
és necessari es facin moltes modificacions de crèdit, la qual cosa demostrarà que hi ha  26 
activitat. Per altra banda diu que troba bé que es facin fires i actes de promoció, però que és 27 
necessari que es consulti els botiguers del poble. 28 
El Sr. Alcalde diu que el programa és més que un programa d’intencions, ja que hi ha un 29 
calendari amb compromisos escrits. 30 
El Sr. Soler diu que els tècnics proposen però que són els polítics els que decideixen i els 31 
que aproven els pressupostos. 32 
 33 
El Ple se’n dóna per assabentat. 34 
 35 

8è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ 36 
CIVIL:  37 
 38 
8.1 Resoldre les al·legacions presentades al Plec de condicions econòmico-39 
administratives i tècniques del concurs del servei de recollida de residus sòlids urbans i 40 
convocar concurs per a l’adjudicació del servei.  41 
 42 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Comas pren la paraula i diu que no s’esperava cap més 43 
resposta i que està segur que amb aquest Plec de condicions dintre de poc hi haurà 44 
problemes en el servei  i que està convençut que el Plec que proposava el seu grup era molt 45 
més concret. 46 
El Sr. Alcalde respon que espera que el Sr. Comas s’equivoqui i que quan es fan 47 
al·legacions en qualsevol tema han d’ésser concretes i no tal com ha fet el grup de CiU i 48 
pregunta al Sr. Comas que si han vist el Plec que ha regit fins ara,  que tot i que al seu 49 
entendre  és pitjor que el que es proposa ara,  no hi ha hagut problemes. 50 
El Sr. Comas diu que com que al seu entendre no hi havia res del Plec que es va presentar a 51 
aprovació que es pogués aprofitar es va optar per presentar-se un d’alternatiu. 52 
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 1 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat amb el següent resultat: 2 
A favor       7(ELL) 3 
En contra    4 (CiU) 4 

 5 
“Vistes les al·legacions presentades en el període d’informació pública del Plec de 6 
condicions econòmico-administratives i tècniques que han de regir el concurs per a  la 7 
contractació del servei de recollida de residus sòlids urbans per part de la Sra. Mercè Batlle 8 
Molina (RE 2269 de 9.8.02) i del Sr. Josep Comas Boadas, en representació del grup 9 
municipal de Convergència i Unió (RE 2270 de 9.8.02). 10 
Atès que les al·legacions de la Sra. Mercè Batlle Molina es basen en el fet que al seu 11 
entendre el Plec de condicions econòmico-administratives conté diverses irregularitats i 12 
errors en relació a la normativa aplicable. 13 
Atès que les al·legacions fetes pel Sr. Josep Comas Boadas és a la totalitat del text del Plec i 14 
en presenta un d’alternatiu, el qual al seu entendre és més detallat i exhaustiu que l’aprovat 15 
per l’Ajuntament. 16 
Estudiades ambdues al·legacions, la Comissió Informativa de Medi ambient, Protecció civil, 17 
Cultura, Festes i Joventut proposa al Ple l’adopció del següent acord: 18 
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades per la Sra. Mercè Batlle Molina, en el 19 
següent sentit: 20 
a) Estimar l’al·legació de l’apartat 3r. de l’escrit i en conseqüència modificar el contingut 21 

de l’anunci en el sentit de suprimir tota referència al Reial Decret 390/1996. 22 
b) Desestimar l’al·legació de l’apartat 4t. atès que l’establiment per part de  l’Ajuntament  23 

de les clàusules o les condicions que hauran de regir els contractes administratius s’han 24 
de considerar com un fet connatural a la potestat organitzativa que li correspon dins la 25 
seva esfera de gestió dels interessos generals, i a més encaixa perfectament en la llibertat 26 
de contractació i autonomia de la voluntat que resulta dels articles 66 i 67 del Reial 27 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,  pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 28 
contractes de les administracions públiques, i que de cap manera poden considerar-se 29 
condicions discriminatòries ja que són conegudes per tots els possibles licitadors, i tenen 30 
per objectiu que l’administració pugui conèixer amb prou antelació el cost del servei per 31 
tal de poder fer les necessàries previsions pressupostàries i el càlcul de les taxes del 32 
servei que han de satisfer els usuaris, i que en tot cas formen part del risc i ventura que 33 
assumeix el contractista com a empresari. 34 

c) Estimar l’al·legació de l’apartat 6è i en conseqüència deixar sense efecte l’exigència de 35 
classificació, atès que efectivament en tractar-se d’un contracte de gestió de serveis 36 
públics, l’article 25 del RDLeg 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de 37 
la Llei de contractes de les administracions públiques no preveu l’exigència de 38 
classificació per a aquest tipus de contracte. 39 

Segon.- Resoldre les al·legacions presentades pel Sr. Josep Comas Boadas en representació 40 
del grup municipal de Convergència i Unió, en el següent sentit i en base als arguments 41 
presentats en el seu escrit d’al·legacions: 42 
a) La clàusula Primera del Plec de condicions tècniques aprovat ja contempla que seran els 43 

licitadors els que hauran d’indicar els vehicles i la maquinària que utilitzaran en els 44 
diferents serveis. La mateixa clàusula primera també demana que els licitadors prevegin 45 
el període d’amortització. 46 

b) L’Ajuntament ja defineix com vol el servei, tal com queda expressat en la clàusula 47 
Quarta del Plec de condicions tècniques. 48 

c) El Plec marca la freqüència amb què s’han de netejar els contenidors i seran els 49 
licitadors en la seva oferta els que hauran de proposar la forma de fer-ho. Els nous 50 
contenidors els col·loca l’Ajuntament, com s’ha vingut fent fins ara, sens perjudici que 51 
es pugui ofertar com a millora. 52 
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d) La campanya per a l’inici del servei de la fracció orgànica no té perquè estar 1 
contemplada en el Plec de condicions per a la contractació del servei. 2 

e) La recollida en el mercat setmanal es realitzarà els dijous en el lloc on es fa el mercat i 3 
de mutu acord entre l’empresa i l’Ajuntament. 4 

f) El barem aprovat es creu adequat. 5 
g) L’escrit d’al·legacions no aporta la valoració en què es basa per dir que el pressupost de 6 

licitació no és suficient per donar els serveis requerits. 7 
h) Sense menystenir el Plec elaborat pel Consell Comarcal del Gironès, no té perquè ser 8 

millor que l’elaborat per l’Ajuntament, més tenint en compte que l’elaborat pel Consell 9 
està pensat per a una multiplicitat de municipis, mentre que el de l’Ajuntament recull les 10 
peculiaritats de Llagostera. 11 

Per tot això es desestima l’al·legació presentada pel Sr. Josep Comas Boadas en nom del 12 
grup municipal de Convergència i Unió, atès que és poc concreta i no es creu oportú 13 
acceptar el Plec  que proposa. 14 
Tercer.- Aprovar definitivament el Plec de condicions econòmico-administratives i el Plec 15 
de prescripcions tècniques que han de regir el concurs per a l’adjudicació del servei de 16 
recollida de residus sòlids urbans pel procediment de concurs obert, amb la inclusió de les 17 
al·legacions estimades en els apartats a) i c) del punt Primer. 18 
Quart.- Convocar licitació pel procediment de concurs obert, mitjançant anunci en el 19 
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el 20 
tauler d’edictes de l’Ajuntament.”  21 
 22 

8.2 Demanar al Govern de la Generalitat la retirada del projecte de connexió de les 23 
xarxes d’aigües Consorci d’Aigües de Tarragona i Aigües del Ter-Llobregat.  24 
 25 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde  pren la paraula i diu que s’ha constatat que la 26 
Generalitat ha aprofitat el mes d’agost per exposar aquest projecte i que les obres que s’hi 27 
preveuen en realitat responen a altres finalitats, ja que permeten transportar l’aigua prevista 28 
en el Pla Hidrològic Nacional. 29 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que desconeixen si les suposicions que ha fet l’Alcalde 30 
són certes o no i pensa que és un acord que sobrepassa les competències municipals i que,  31 
per tant, el seu vot serà l’abstenció. 32 
El Sr. Alcalde diu que amb aquesta proposta són coherents amb la seva postura d’estalvi 33 
energètic i d’altres recursos escassos, entre ells l’aigua. 34 
 35 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat amb el següent resultat: 36 
A favor           7 (ELL) 37 
Abstencions    4 (CiU).  38 
 39 
“Atès que el govern de la Generalitat de Catalunya va aprofitar el mes d’agost per exposar 40 
al públic el projecte de connexió de les xarxes d’aigües de les companyies Consorci 41 
d’Aigües de Tarragona i Aigües del Ter-Llobregat. 42 
Atès que el govern de la Generalitat justifica les obres per establir una xarxa reversible entre 43 
les àrees metropolitanes de Tarragona i Barcelona i que, no obstant, aquestes obres responen 44 
principalment a altres finalitats. 45 
Atès que per la dimensió de les infrastructures, el projecte no amaga que podrà transportar 46 
un volum d’aigua molt superior a les concessions d’aigua existents (de fet les obres estan 47 
dimensionades per transvasar l’aigua prevista pel Pla Hidrològic Nacional [PHN] a la zona 48 
de Barcelona [190 Hm3]). 49 
Atès que, en conseqüència, es tracta de la primera obra del PHN que es pensa executar. 50 
Atès que aquesta obra es pretén tramitar sense declaració d’impacte ambiental, quan aquesta 51 
és obligatòria, i, per tant, vulnerant la normativa. 52 
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Atès que, a més a més, aquest projecte no pot ser aliè als efectes que el PHN tindrà sobre el 1 
riu Ebre i el seu delta. 2 
Atès que, en aquest sentit, el règim actual del riu no es pot permetre cap nou transvasament 3 
(cal destacar que el cabal disminueix de forma constant any rera any i es produeix una 4 
penetració d’aigua marina cada cop més gran). 5 
Atès que, pel que fa al Delta de l’Ebre, el transvasament fomenta activament la seva 6 
desaparició. 7 
Atès que aquest projecte de connexió, com tot el PHN, té uns efectes molt greus en el 8 
territori (el Delta és un espai natural protegit de gran valor, on conviuen activitats humanes 9 
compatibles amb la preservació de l’entorn). 10 
Atès que el PHN suposa un impacte molt greu en els habitants de les zones riberenques 11 
(l’Ebre no es pot considerar un riu excedentari). 12 
Atès que és necessari un nou model que consideri l’aigua potable com el que és, i més en un 13 
país mediterrani com el nostre: un recurs escàs que requereix una moderació de l’oferta i la 14 
demanda. 15 
Atès que les necessitats d’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona no han de basar-se en 16 
una política de transvasaments (ni Ebre ni Roine), sinó en polítiques sostenibles, 17 
perfectament aplicables de forma sostenible en el temps.      18 
La Comissió Informativa de Medi ambient, Protecció civil,  Cultura, Festes i Joventut 19 
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 20 
Primer.- Exigir al govern de la Generalitat que, un cop transcorregut el termini d’exposició 21 
pública i atenent les al·legacions presentades, es retiri aquest projecte de connexió. 22 
Segon.- Proposar que el govern de la Generalitat i el conjunt d’administracions implicades 23 
obrin un debat a nivell social, tècnic i científic sobre la gestió de l’aigua i sobre com establir 24 
una nova cultura de l’aigua basada en l’estalvi, l’eficiència i la reutilització de les aigües. 25 
Tercer.- Trametre aquest acord al govern de la Generalitat, als grups polítics del Parlament 26 
de Catalunya i a la Plataforma per a la Defensa de les Terres de l’Ebre.” 27 
 28 

9è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA, FESTES I JOVENTUT:  29 
 30 
9.1 Proposta de festes local per a l’any 2003.  31 
 32 
Es llegeix el dictamen i,  sense que es produeixi cap intervenció,  és aprovat per unanimitat 33 
dels presents:    34 

 35 
“Atès l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, pel qual correspon a 36 
l’Ajuntament en Ple proposar les dues festes anuals de caràcter local, 37 
Atès que és tradició celebrar les festes locals els dies següents a la Pasqua Granada, diada de 38 
la Festa Major, 39 
A sol·licitud de la Delegació Territorial a Girona del Departament de Treball de la 40 
Generalitat, proposo al Ple l’adopció del següent acord:  41 
Primer.- Proposar com a festes locals del municipi de Llagostera per a l’any 2003 els dies 9 42 
i 10 de juny. 43 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Delegació Territorial a Girona del Departament de 44 
Treball.” 45 

 46 
11è.- PROPOSTES URGENTS.-  47 
 48 
11.1 Declaració de la urgència de l’expedient de contractació de la Plaça Narcís Casas, 49 
1ª fase.  50 
 51 
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El Sr. Alcalde justifica la urgència en el fet que fins aquesta setmana no s’ha desencallat el 1 
tema d’uns terrenys afectats per l’obra propietat d’un particular.  2 
 3 
La urgència s’aprova per unanimitat.  4 
 5 

11. 2 Adjudicar la subhasta per a l’execució de les obres de la 1ª Fase del Projecte 6 
d’Urbanització de la Plaça Narcís Casas.  7 
 8 
Es llegeix la proposta i el Sr. Comas diu que en el seu dia varen objectar perquè no es feia 9 
concurs i no subhasta, no obstant això i ja que només s’ha presentat una empresa el seu vot 10 
serà favorable. 11 
El Sr. Alcalde diu que l’objectiu era que l’obra es fes de manera més econòmica. 12 
 13 
S’aprova la proposta per unanimitat: 14 

 15 
“Vist l'expedient de contractació de les obres de la “PRIMERA FASE DEL  PROJECTE 16 
D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA NARCÍS CASAS”,  l'acta d'obertura de proposicions i 17 
la proposta d’adjudicació que formula la Mesa de Contractació. 18 
D’acord amb els articles 41, 83 i 93 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text 19 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 20 
Es proposa al Ple  l’adopció del següent acord:   21 
Primer.- Adjudicar la subhasta per a l’execució de les obres de la “PRIMERA FASE DEL  22 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA NARCÍS CASAS”,  a l’empresa 23 
MASSACHS EXCAVACIONS  S.L.,  pel preu de 327.550,--  euros (IVA inclòs),  amb 24 
subjecció al Plec de Condicions i  projecte. 25 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de 327.550,- euros amb càrrec a la partida 511.60102 26 
del pressupost  municipal. 27 
Tercer.-  Notificar el present acord a l'adjudicatari i, a la vegada, requerir-lo perquè en el 28 
termini de quinze dies naturals, a comptar de la notificació d'aquest acord, presenti el document 29 
que acrediti haver constituït la garantia definitiva per import de 13.102,--  euros, moment en 30 
què li serà retornada la garantia provisional. Tanmateix, un cop constituïda la garantia 31 
definitiva l’adjudicatari s’haurà de personar a l’Ajuntament, en el moment que se l’indiqui, per 32 
a la firma del contracte. 33 
Quart.- Publicar aquesta adjudicació al BOP i al DOGC. 34 
Cinquè.- Autoritzar l’Alcalde perquè, en representació de la Corporació, atorgui tots el 35 
documents i actes que siguin necessaris per l'execució d'aquest acord. 36 
Sisè.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de la Delegació del Govern a Girona, 37 
atès que l’esmentada obra figura inclosa en el Programa general i específic del Pla únic 38 
d’Obres i Serveis de Catalunya, any 2002 (PG-2002/17089000002-PG).” 39 
 40 

11.3 Aprovació de la urgència de la Moció dels papers de Salamanca.-    41 
 42 
El Sr. Alcalde justifica la urgència en el fet que el dia 15 d’octubre hi ha prevista una 43 
exposició d’aquests papers. 44 
 45 
S’aprova la urgència per unanimitat. 46 
 47 
11.4 Aprovació  Moció d’ELL sobre el retorn dels papers de Salamanca.  48 
 49 
Es llegeix la moció i el Sr. Alcalde diu que no es vol seguir el joc a algunes administracions 50 
que parlen d’aquest tema per amagar altres problemes, però que és un tema important per a 51 
Catalunya. 52 
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El Sr. Soler diu que aquests papers segur que  afecten gent de Llagostera i que a més a més 1 
és un tema simbòlic i que  aquests documents particulars s’exposen al públic,  mentre que 2 
altres que afecten el General Franco estan a mans d’una fundació privada i no són consultats 3 
i pensa que caldria una moció en aquest sentit. 4 
El Sr. Alcalde diu que la proposta del Sr. Soler es pot debatre en la propera comissió 5 
informativa. 6 
El Sr. Noguera diu que no  entén la postura del grup de CiU tenint en compte que el seu 7 
grup parlamentari va votar a favor d’aportar subvencions a la  fundació Francisco Franco. 8 
 9 
Sotmesa la moció a votació,  s’obté el següent resultat: 10 
A favor: 10 (Postigo, Moll, Noguera, Barceló, Ramis, Vila, Comas, Soler, Ayach i 11 
González).  12 
Abstencions:  1  (Sra. Pla).  13 
 14 
“L’any 1999 es va crear l’Archivo General de la Guerra Civil Española, amb la finalitat de 15 
reunir, conservar i disposar dels fons documentals producte de la requisa realitzada per 16 
l’exèrcit de Franco en diverses institucions públiques, privades i personalitats durant la 17 
guerra. Fins aleshores, aquell arxiu no tenia ni personalitat jurídica pròpia. 18 
Posteriorment, en el moment de constituir-se la Comissió tècnica pactada entre el Ministerio 19 
de Cultura i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el novembre del 20 
2001, els dos historiadors proposats per aquest últim van fer constar la seva opinió, segons 21 
la qual tots els fons catalans avui existents a l’Archivo General de la Guerra Civil a 22 
Salamanca haurien de tornar a Catalunya i deixar a la capital salmantina còpia o còpies en 23 
els diversos suports tecnològics avui disponibles. D’aquesta manera es reparava un llarg 24 
greuge històric i es tancava una ferida provocada per la Guerra Civil. 25 
El dia 10 de juny de 2002, després d’algunes reunions tècniques i amb propostes que 26 
semblaven consensuades, els historiadors a proposta del Ministerio de Cultura varen 27 
informar que havien variat els seus criteris i que havien arribat a la conclusió que el 28 
concepte arxivístic de “Guerra Civil” incloïa els seus antecedents històrics de forma que 29 
això impedia dipositar fora de Salamanca qualsevol document de caràcter politicosocial 30 
posterior a 1917 i, en tot cas, qualsevol document datat durant la Segona República. 31 
Per a argumentar-ho, els historiadors a proposta del Ministerio de Cultura varen invocar “el 32 
Real Decreto 426/1999, de 12 de marzo, de creación del Archivo General de la Guerra Civil 33 
Española en Salamanca”. 34 
Certificar la impossibilitat de separar de l’arxiu de Salamanca qualsevol document datat 35 
abans de 1917, de 1923 o de 1931 suposa una interpretació manifestament abusiva, 36 
esbiaixada i historiogràficament i arxivística poc sostenible. El decret especifica clarament 37 
que es tracta de constituir el “Archivo de la Guerra Civil” i no un suposat “Archivo de la 38 
Segunda República y la Guerra Civil”. 39 
Fins i tot, la mateixa “Ley de Responsabilidades Políticas de 14 de febrero de 1939”, que el 40 
franquisme va promulgar per realitzar la repressió en la immediata postguerra i a la qual 41 
devia la seva existència l’organització del fons documental de Salamanca, va legislar que no 42 
podien ser exigides responsabilitats penals per activitats politicosocials anteriors a l’1 43 
d’octubre de 1934. 44 
En data 22 de juliol de 2002, el Patronat de l’Archivo General de la Guerra Civil, presidit 45 
per la ministra de Cultura, va negar per darrera vegada la possibilitat que diverses 46 
institucions públiques i privades catalanes, així com particulars i hereus de personalitats, 47 
fins i tot anteriors a la República, recuperessin els documents requisats per les tropes 48 
franquistes. 49 
Davant d’aquesta arbitrària decisió unilateral, basada en criteris d’interès polític partidista i 50 
no en criteris científics o tècnics, entre els quals caldria mencionar la resolució 46/10 de 51 
l’assemblea general de l’ONU de 1991 o el Conveni Internacional de l’Haia (ratificat el 9 de 52 
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juny de 1960 per l’Estat espanyol), cal dir que s’atempta contra els principis arxivístics 1 
internacionalment acceptats i tenir en compte precedents internacionals com és el cas dels 2 
ciutadans jueus que han guanyat demandes contra l’Estat alemany o la mateixa Banca 3 
Suïssa. 4 
I atenent que des de la restauració de la democràcia a l’Estat espanyol, els representants 5 
electes dels catalans al Parlament de l’Estat, així com el Parlament de Catalunya per 6 
unanimitat (Resolució de 18 de maig de 1989) han demanat reiteradament el retorn dels 7 
documents incautats per les tropes franquistes a Catalunya. 8 
Atenent que els documents pertanyen als seus legítims propietaris, que no són altres que el 9 
Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, organitzacions polítiques 10 
i sindicals, entitats i associacions, i particulars 11 
Atenent que la comissió tècnica paritària ha conclòs els seus treballs per manca de voluntat 12 
del govern espanyol. 13 
Atenent que el Patronat de l’Archivo General de la Guerra Civil, presidit per la ministra de 14 
Cultura, ha decidit refusar i donar per tancat qualsevol possible retorn de la documentació 15 
requisada i agrupada artificialment per acomplir l’objectiu únic de la requisa: la repressió 16 
dels ciutadans i les institucions no addictes al règim. 17 
Atenent que s’ha constituït la Comissió de la Dignitat, i que la seva Declaració sobre 18 
l’oportunitat, en l’actual context d’unió i concòrdia entre els pobles d’Europa, d’afrontar la 19 
dignitat dels catalans, insta les autoritats espanyoles al retorn dels papers de Salamanca, al 20 
reconeixement dels seus propietaris legítims i que si no s’avenen, se suspengui i retiri de la 21 
programació dels actes de Salamanca, l’exposició “Propaganda en Guerra”. 22 
Atenent que aquesta decisió no sols afecta els sentiments, la sensibilitat, la dignitat i el dret 23 
dels afectats sinó de tot el poble català. 24 
Primer.- Que s’acompleixi sense més dilacions l’acord del Consell de Ministres del govern 25 
espanyol de 15 de març de 1995, de retorn a Catalunya i a les seves institucions, entitats i 26 
particulars dels fons documentals requisats durant la Guerra Civil. 27 
Segon.- Exigir la retirada de l’exposició “Propaganda en guerra”, a inaugurar a Salamanca 28 
el 15 d’octubre, en el marc de la celebració de la Ciutat Europea de la Cultura 2002, on 29 
s’utilitzen fons documentals confiscats i sense l’autorització dels seus propietaris. 30 
Tercer.- Adherir-nos a la Comissió de la Dignitat i a la seva Declaració 31 
Quart.- Que els serveis jurídics de la Generalitat, de manera coordinada amb tots els 32 
afectats, es posi a disposició dels mateixos per posar en marxa les accions judicials que 33 
s’escaiguin, per recuperar els fons de l’Archivo Nacional de la Guerra Civil requisats durant 34 
la Guerra civil. 35 
Cinquè.- Manifestar el nostre desacord i rebuig a les manifestacions i posicions adoptades 36 
pel ministeri de Cultura, que ha decidit no retornar cap paper a Catalunya i donar per 37 
tancada la qüestió. 38 
Sisè.- Notificar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, a la ministra de Cultura Sra. 39 
Pilar del Castillo, al Congrés dels Diputats i als grups parlamentaris, a la Generalitat de 40 
Catalunya, al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, a la comissària europea 41 
de Cultura i Educació i a la Comissió de la Dignitat.” 42 
 43 
Seguidament el Sr. Soler pren la paraula i diu que caldria adoptar un acord de suport a la 44 
plataforma “JO EM PLANTO” 45 
El Sr. Alcalde respon que no s’ha portat cap moció al Ple perquè es volia estar a 46 
l’expectativa del que acorda el claustre de professors de l’IES de Llagostera, ja que el 47 
denunciat és un professor d’aquest institut. 48 
Per unanimitat s’acorda  esperar per adoptar qualsevol resolució. 49 
 50 

12è.- PRECS  PREGUNTES.-  51 
 52 
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12.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.  1 
 2 
No se’n produeixen. 3 
 4 

12.2 Referents a altres qüestions.  5 
 6 
No se’n produeixen. 7 
 8 
I no havent-hi més temes per tractar,  a les onze i cinc minuts del vespre s’aixeca la sessió 9 
de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho 10 
certifico.    11 
 12 
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ACTA Nº 8/2002 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2002.-  2 

 3 

A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia trenta d’octubre de l’any dos mil dos 4 
es reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes de l’Ajuntament sota la Presidència 5 
de l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Jaume Moll 6 
Ferrandis, Montserrat Pla Font, Jordi Noguera Sabarí, Esteve Barceló Bosch, Miquel 7 
Ramis Coris, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas, Josep Ayach Costa, 8 
Ramon Soler Salvadó, Manel Ramírez Malagón i Salvador Devant Ribera.   9 
La Sra. Encarna González s’incorporarà al moment  que es dirà.  10 
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  11 
 12 

1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 25-9-2002.  13 
 14 
El Sr. Postigo demana  que es facin les següents esmenes:  15 
A la pàgina 2 línia 3 després de “divuit mesos” se substitueixi l'últim paràgraf pel 16 
següent  “o sigui que segurament els dos propers estius s’estaran fent obres, la qual cosa 17 
és evident que comportarà els habituals problemes de trànsit”. 18 
A la pàgina 7 línia 19 que se substitueixi la paraula “elaborar “ per “desenvolupar”. 19 
 20 
Acceptades les dues anteriors esmenes,  l’acta és aprovada per unanimitat dels presents. 21 

 22 
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS 23 
DE COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:  24 
 25 
2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  26 
 27 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia dels núm. 903 al 1048  i diu 28 
que estan a disposició dels regidors que les vulguin consultar. 29 
Ressalta les següents: 30 
La núm. 1040, per la qual es nomena la Sra. Teresa Bagué i Pijoan com a directora de la 31 
Llar d’Infants El Niu pel període de quatre anys. Explica que per fer aquest 32 
nomenament s’han seguit les previsions del Reglament de la Llar d’Infants. 33 
Seguidament dóna compte al Ple de l’escrit que ha tramès el Departament 34 
d’Ensenyament en resposta  a l’acord del Ple sol·licitant una instal·lació solar tèrmica i 35 
una de fotovoltaica a l’IES. Ensenyament diu que la instal·lació solar tèrmica ja està 36 
prevista al projecte i que, pel que fa a la fotovoltaica, se signaran convenis amb els 37 
ajuntaments. Per això l’Ajuntament va reiterar el seu interès a ser dels primers a signar 38 
aquest conveni.    39 
 40 
En aquest punt s’incorpora a la sessió la Sra. González. 41 
 42 

2.2 Acords de Comissió de Govern.  43 
 44 
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Comissió de Govern. 45 
 46 
Sessió del dia 24-9-2002: 47 
Adjudicació dels treballs d’arranjament del bosc que hi sobre el cementiri. Explica que 48 
aquesta setmana quedaran enllestits els treballs del cementiri i diu que pensa que ha 49 
estat una actuació molt correcta i convida  tothom a visitar aquesta instal·lació. 50 
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Sessió del dia 23-10-2002:  1 
Encàrrec de redacció del projecte d’urbanització del Puig del General i Lleó I. Explica 2 
que es tracta d’una obra que és prioritària però que per diverses raons no s’ha pogut tirar 3 
endavant i,  tot i que ja hi havia un projecte d’urbanització redactat,  s’ha vist que 4 
requeria moltes modificacions i que era millor redactar un nou projecte. 5 
 6 
Seguidament convida tots els llagosterencs a assistir als actes que es faran sobre la 7 
Mediterrània. 8 
 9 
A continuació informa que el dia 11 de novembre es presentarà la diagnosi del PALS i 10 
convida tots els llagosterencs a assistir-hi. Informa sobre les reunions que es faran sobre 11 
aquest tema i que seran obertes a tothom. 12 

 13 
2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 14 
representació.  15 
 16 
No se’n produeixen.  17 

 18 
2.4 Contractacions de personal.  19 
 20 
El Sr. Alcalde dóna compte de les següents contractacions de personal:  21 
 22 
Sessió del dia 24-9-2002:  23 
Nomenament del Sr. Carles Gómez Guzmán com  a agent de la Policia Local interí. 24 
Contractació de la Sra. Irene Moreno en règim laboral com a educadora de la Llar 25 
d’Infants per suport de menjador. 26 
Renovació dels contractes laborals amb la Sra. Teresa Morilla i Ricard Albertí com a 27 
peons de la brigada municipal. 28 
 29 
Sessió del dia 8-10-2002:  30 
Contractació de la Sra. Olga Parés Reixach en règim de contracte administratiu de 31 
prestació de serveis com a monitora de la UEC. 32 
 33 

3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME: 34 
 35 
3.1 Ratificar paralització i ordre d’enderroc obres de l’Avgda. d’Holanda nº 10.    36 
 37 
El Sr. Alcalde manifesta que aquest expedient es retira de l’ordre del dia.  38 

 39 
3.2 Aprovar valoració expropiacions terrenys nova pista accés abocador Solius.  40 
 41 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que aquest expedient i el següent van 42 
relacionats i que per tant l’explicació es farà pels dos dictàmens. Seguidament explica 43 
que per la nova pista d’accés a l’abocador de Solius es va aprovar el projecte i que,  pel 44 
que fa al municipi de Llagostera,  hi ha dos propietaris afectats, que amb un ha estat 45 
possible arribar a un acord mentre que amb l’altra ha estat del tot impossible i per això 46 
s’ha de seguir el procediment expropiatori. 47 
 48 
 49 
 50 
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El Sr. Comas pren la paraula i manifesta que estan d’acord amb la proposta i amb la 1 
valoració que ha fet l’arquitecta municipal i suposa que l’afectat deu voler que se li 2 
recompensi el valor sentimental. 3 
 4 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  5 

 6 
“Examinat l’expedient expropiatori que es tramita per a l’execució del projecte de nova 7 
pista d’accés a l’abocador de Solius promogut pel Consorci per al condicionament i la 8 
gestió del complex de tractament de residus de Solius. 9 
Atès que el Ple municipal,  en sessió tinguda  el dia  28 de novembre de 2001, va 10 
aprovar la relació de drets i béns afectats, sense que durant el termini d’informació 11 
pública s’hagi presentat cap tipus d’al·legació o reclamació pels afectats per l’expedient 12 
expropiatori. 13 
Atès que dels dos propietaris dels béns immobles afectats un ha acceptat com a preu 14 
just, per tot els conceptes,  la següent quantitat: 15 
JOAQUIM LLOVERAS PIJOAN: dos-cents setanta sis euros amb vuitanta-nou cèntims 16 
(276,89euros). 17 
Atès que la dita quantitat coincideix amb la valoració emesa pels serveis tècnics 18 
municipals. 19 
Atès que no és necessari que hi hagi partida pressupostària en el pressupost municipal,  20 
ja que l’expropiació és en benefici del Consorci per al condicionament i la gestió del 21 
complex de tractament de residus sòlids. 22 
Vist allò que disposa l’article 24 de la Llei d’expropiació forçosa, la Comissió 23 
informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i Comunicació, 24 
Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 25 
Primer.- Resoldre,  per avinença en el tràmit de mutu acord,  l’expropiació de les 26 
finques següents: 27 
Finca núm. 1 28 
Titular: Joaquim Lloveras Pijoan 29 
Referència cadastral:  Polígon 4 parcel·la 37 del Cadastre de Rústica. 30 
Situació : Llagostera 31 
Qualificació : Sòl no urbanitzable 32 
Superfície a expropiar : 92,14 m2 33 
Ús del sòl  : Agrícola de regadiu.                                  34 
Segon.- Satisfer al Sr.  Joaquim Lloveras Pijoan, propietari de la finca expropiada,  la 35 
quantitat de : dos-cents setanta-sis euros amb vuitanta-nou cèntims (276,89euros), per 36 
tots els conceptes. 37 
Tercer.- Comunicar aquest acord  al Consorci per al condicionament i la gestió del 38 
complex de tractament de residus sòlids, com a beneficiari de l’expropiació.  39 
Quart.- Facultar l’Alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris 40 
per a la formalització dels precedents acords.” 41 
 42 

3.3 Rebutjar el full d’apreuament d’una finca de la nova pista d’accés a l’abocador 43 
de Solius.  44 
 45 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  46 
 47 
“Examinat l’expedient expropiatori que es tramita per a l’execució del projecte de nova 48 
pista d’accés a l’abocador de Solius promogut pel Consorci per al condicionament i la 49 
gestió del complex de tractament de residus de Solius. 50 
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Atès que el Ple municipal,  en sessió tinguda  el dia  28 de novembre de 2001, va 1 
aprovar la relació de drets i béns afectats, sense que durant el termini d’informació 2 
pública s’hagi presentat cap tipus d’al·legació o reclamació pels afectats per l’expedient 3 
expropiatori. 4 
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 26 de setembre de 2002 es requeria els 5 
propietaris afectats d’expropiació perquè proposessin els preus en què valoraven la seva 6 
finca. 7 
Atès que amb un dels propietaris  s’ha arribat a un acord mentre  que el Sr. Josep 8 
Carreras Lloveras ha presentat full d’apreuament del qual resulta que la valoració que el 9 
propietari efectua, per a l’expropiació de la finca,  la fixa en  48 euros/m2 expropiat per 10 
tots els conceptes i que tenint en compte que s’expropien 1.253,55 m2 dóna un resultat 11 
de 60.170 euros. 12 
Atès que l’informe valoració emès per l’Arquitecta municipal fixa el preu de 13 
l’expropiació en la quantitat de  2.636,89 euros. 14 
Per tot això la Comissió Informativa d’urbanisme, hisenda, personal, participació 15 
ciutadana i comunicació, ensenyament i esports proposa al Ple  l’adopció dels següents 16 
acords: 17 
Primer.- Rebutjar, per abusiu i desproporcionat, el full d’apreuament formulat pel Sr. 18 
Josep Carreras i Lloveras,  que fixa en 60.170 euros  el preu just total de la finca de la 19 
seva propietat objecte d'expropiació. 20 
Segon.- Que d’acord amb l’establert a l’article 30 de la Llei d’expropiació forçosa, 21 
s’ofereix al propietari, com a preu degudament raonat el formulat per l’Arquitecta 22 
municipal, el full d’apreuament del qual es concreta en la quantitat de 2.636,89 euros, 23 
havent-se de notificar així a l’interessat amb el trasllat del full d’apreuament i amb 24 
l’advertiment que dins dels deu dies següents, podrà acceptar-lo o bé rebutjar-lo. En 25 
aquest últim cas podrà al·legar tot el que estimi convenient, emprant els medis 26 
valoratius que jutgi més adequats per justificar la seva pròpia valoració conforme 27 
disposa l’article 43 de la Llei d’expropiació forçosa, i així mateix aportar les proves que 28 
consideri oportunes en justificació de les  dites al·legacions. 29 
Tercer.- En el supòsit que el propietari no fonamenti adequadament la seva valoració i 30 
no accepti la proposta formulada per la corporació municipal, es procedirà conforme a 31 
allò previst a l’article 31 de la Llei d’expropiació forçosa, remetent l’expedient de preu 32 
just al Jurat d’Expropiació de Catalunya. 33 
Quart.- Facultar l’Alcaldia perquè subscrigui tots els documents i dicti les disposicions 34 
que siguin necessàries per al perfeccionament dels anteriors acords.” 35 
 36 

4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL, 37 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ:  38 
 39 

4.1 Aprovar modificació ordenances fiscals any 2003.  40 
 41 
El Sr. Moll pren la paraula i explica quines són les modificacions que es proposen i la 42 
quantia dels increments. Diu que per calcular l’increment s’ha agafat com a referència 43 
l’índex de preus al consum de setembre del 2001 al setembre de  2002. Pel que fa a la 44 
taxa per recollida d’escombraries i tractament,  explica que com a conseqüència del nou 45 
contracte que comprendrà el servei de recollida de matèria orgànica per tal d’acomplir 46 
el que fixa la llei,  s’encareix el servei de forma considerable ja que representa un 47 
increment del 64% en relació al contracte actual, no obstant com que no és només 48 
aquest concepte el que configura la taxa, sinó també el tractament, la recollida selectiva 49 
i la deixalleria municipal,  representa un increment del 34%, però que no es repercuteix 50 
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tot a l’usuari sinó que  la taxa s’incrementa un 15%  i la resta l’absorbeix el pressupost 1 
municipal, perquè es pensa que aquesta càrrega s’ha de compartir en la defensa del medi 2 
ambient. Explica que també es proposa l’aprovació d’una nova ordenança que té per 3 
objectiu que l’Ajuntament no vegi minvats els seus ingressos com a conseqüència de la 4 
liberalització del sistema elèctric. Afegeix que també s’aproven les taxes dels 5 
organismes autònoms que prèviament han estat aprovades pels respectius òrgans de 6 
govern dels patronats. 7 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que les taxes dels organismes autònoms ja es varen 8 
aprovar en els respectius òrgans i agraeix que se’ls escoltés i concretament en el 9 
Patronat d’Esports que van acceptar rebaixar l’increment previst. També diu que suposa 10 
que es té en compte que la llei d’acompanyament dels pressuposts del 2003 preveu que 11 
hi hagi modificacions en alguns conceptes. Afegeix que troba exagerat l’increment per 12 
la taxa de recollida d’escombraries i que s’havia d’haver estudiat més bé el contracte 13 
que es vol adjudicar i el Plec de Condicions,  tal com el seu grup va dir en el seu 14 
moment,  i demana que si la gent que ha de rebre el servei notarà realment la millora en 15 
proporció a l’increment. 16 
El Sr. Barceló diu que efectivament la modificació de les ordenances es  va aprovar per 17 
unanimitat i que,  tal com s’ha fet sempre,  ara es proposa l’aprovació pel Ple. 18 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Soler que evidentment s’està al cas de les possibles 19 
modificacions. 20 
El Sr. Moll respon al Sr. Soler que no s’entén que ara diguin que el possible  preu del 21 
nou contracte de recollida sigui excessiu quan en el seu moment varen dir que es treia a 22 
concurs a baix preu. 23 
El Sr. Alcalde diu que els serveis que dóna l’Ajuntament els ha de cobrar en funció del 24 
seu cost,  no en funció de la percepció del ciutadà. 25 
El Sr. Comas diu que el que el seu grup deia a les al·legacions és que el contracte anava 26 
a la baixa en funció dels serveis que es demanaven. 27 
El Sr. Noguera diu que l’estudi que ha fet l’Ajuntament és bo mentre que el resultat del 28 
servei que el Consell Comarcal presta a diversos pobles  és dolent. 29 
Seguidament el Sr. Alcalde i el Sr. Comas entren en una discussió sobre si el grup de 30 
CiU havia al·legat que el preu del contracte era baix o no i finalment el Sr. Alcalde 31 
llegeix un paràgraf de les al·legacions. 32 
 33 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat: 34 
A favor    7  (ELL) 35 
En contra 6  (CiU) 36 
 37 
“Per tal que la modificació de les Ordenances Fiscals entri en vigor a partir de l’1 de 38 
gener del 2003, és necessari que el Ple adopti l’acord de modificació i que es publiquin 39 
les modificacions abans del dia 31 de desembre d’enguany. 40 
És per això que La Comissió Informativa d’urbanisme, hisenda, personal, participació 41 
ciutadana i comunicació, ensenyament i esports proposa a l’Ajuntament en Ple 42 
l’adopció del següent acord:  43 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2003 la modificació de les 44 
Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen: 45 

 46 
Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 47 
mecànica. 48 
 49 
Article 6è. -  50 
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 1 
2.  L’import de la quota serà el resultat d’aplicar un coeficient de l’1,552 sobre les 2 

tarifes fixades en l'article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre. 3 
3.  L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre: 4 

Potència i classe de vehicle Tarifa (PTA) Quota (€) 
a) TURISMES   
de menys de 8 cavalls fiscals  2.100 19.59 
de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals  5.670 52.89 
de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 11.970 111.65 
de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 14.910 139.08 
de 20 CV o més 18.635 173.82 
b) AUTOBUSOS   
de menys de 21 places 13.860 129.28 
de 21 a 50 places 19.740 184.13 
de més de 50 places 24.675 230.16 
c) CAMIONS   
de menys de 1000 Kg. Càrrega útil  7.035 65.62 
de 1000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 13.860 129.28 
de 2.999 a 9.999 Kg. de càrrega útil 19.740 184.13 
de més de 9.999 Kg. de càrrega útil 24.675 230.16 
d) TRACTORS   
de menys de 16 cavalls fiscals 2.940 27,42 
de 16 a 25 cavalls fiscals 4.620 43.09 
de més de 25 cavalls fiscals 13.860 129.28 
e)REMOLCS I SEMIREMOLCS   
de menys de 1000 Kg. i més de 750 càrrega útil 2.940 27.42 
de 1000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 4.620 43.09 
de més de 2.999 Kg. de càrrega útil 13.860 129.28 
f)ALTRES VEHICLES   
Ciclomotors 735 6,86 
Motocicletes fins 125 c.c. 735 6,86 
Motocicletes de més de 125 fins 250 c.c. 1.260 11,75 
Motocicletes de més de 250 fins 500 c.c. 2.520 23.51 
Motocicletes de més de 500 fins 1000 c.c. 5.040 47.01 
Motocicletes de més de 1000 c.c. 10.080 94.02 
 5 

Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de la taxa de documents administratius 6 
 7 

Article 7è.-Tarifa.-  euros (€) 8 
7.1. Certificats 9 
      Per cada certificat de documents municipals expedits per Secretaria, llevat dels  10 
      certificats del padró municipal d’habitants de l’any en curs 3,50 11 
   12 
7.2. Documents relatius a serveis d'urbanisme 13 
     Per cada informe que s'expedeixi sobre característiques de terrenys 14 
     o consulta per a edificació a instància de part  19,73 15 
     Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics sol.licitada  16 
     a instància de part 50.30 17 
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     Per expedició de llicència per a la primera utilització o canvi d'ús dels 1 
     edificis, per habitatge o local 19,73 2 
7.3. Fotocòpies 3 
      Per cada fotocòpia DIN A-4  0,07 4 
      Per cada fotocòpia DIN A-3  0,13 5 
7.4. Per expedició de plaques: 6 
      Per llicència d'obres  3,56 7 
      Per un gual permanent  15,00 8 
      Per una placa numeració edifici 7,12 9 
 10 

Ordenança Fiscal núm. 6  reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi i altres 11 
vehicles de lloguer.- 12 
 13 
Article 5è.- Quota tributària 14 
 15 

- Concessió i expedició de llicències.......................................................188,97 € 16 

- Substitució de vehicles..........................................................................  30,93 € 17 
 18 

Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa de cementiri municipal 19 
 20 
Article 6è.- Quota tributària.- La quota tributària es determinarà per aplicació de la 21 
tarifa següent: 22 

 Quota 
Si l'Ajuntament compra nínxols de l'antic 75,75
Si l'Ajuntament compra nínxols de l'ampliació 97,94
Si l'Ajuntament compra nínxols nous 195,82
Concessió per 50 anys de nínxols de l'antic 214,39
Concessió per 50 anys de nínxols de l’ampliació 214,39
Quota anual de conservació, per cada nínxol 12,16
Quota anual de conservació, per panteó 46,32
Expedició de títol 10,74
Traspàs de títol per herència 12,16
Canvi de nom de panteó 18,95
Per cada enterrament 28,60
Entrada a panteó 50,04
Custòdia de cadàvers 21,45
Trasllat de restes d’un nínxol a un altre 32,19
Trasllat de restes a altres pobles  21,45
Col·locació de làpida 7,15

 23 
Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 24 
 25 
Article 6è.- Base imposable i quota tributària. 26 
 27 
3. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 28 

       quota anual - 29 
euros        30 

 Tractament 
 

Transport i 
recollida
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Per habitatge, en zones urbanes 12,92 51,70
Per habitatge, en zona rústica 12,92 0,00
Supermercats 175,02 700,07
Elaboració industrial menjars preparats 204,41 817,66
Comerços de comestibles diversos 57,87 231,46
Idem anterior, amb habitatge 71,16 284,65
Altres comerços, magatzems i locals de negoci 19,39 77,58
Idem anterior, amb habitatge 32,36 129,45
Locals sense ús específic 12,92 51,70
Bancs i Caixes 58,34 233,38
Tallers i fàbriques d’1 a 5 empleats 43,70 174,78
Idem anterior, amb habitatge 56,53 226,14
Tallers i fàbriques de 6 a 25 empleats 87,47 349,89
Idem anterior, amb habitatge 100,37 401,47
Tallers i fàbriques de més de 25 empleats 145,77 583,10
Idem anterior, amb habitatge 158,56 634,26
Bars, pubs i similars 58,34 233,35
Idem anterior, amb habitatge 71,17 284,67
Cinemes, balls i semblants  52,82 211,27
Restaurants i fondes 102,21 408,86
Establiments d’allotjament 102,21 408,86
- a partir de 10 habitacions, per cada habitació de més 5,39 21,57

 1 
4. Quan es consideri que l’import de la taxa ha de ser superior a l’establert en aquesta 2 

Ordenança, per una comprovació del VMD (volum màxim diari) real, l’Ajuntament 3 
avaluarà l’import a aplicar segons la Taula següent: 4 

       5 

VMD EQUIVALÈNCIES recollida tractament 
240 3 bosses de 80 64,69 258,77 
320 4 bosses de 80 86,26 345,02 
400 5 bosses de 80 107,82 431,29 
480 6 bosses de 80 129,39 517,54 
560 7 bosses de 80 165,33 661,30 
800 1 contenidor 0,80 m3. 215,64 862,58 

1.100 1 contenidor 1,10 m3. 296,51 1.186,04 
 6 
Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per retirada de vehicles 7 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.- 8 
 9 
Article 5è.- Tarifes.-                                    Per retirada i transport       Per dipòsit i custòdia   10 
                                                                     de cada vehicle                   del vehicle 11 

                                                                                       Tarifa diària  (€)                          12 
-Motocicletes, ciclomotors, tricicles i altres 13 
 vehicles  de característiques anàlogues  ……               40,00   . .  . . . . . . . . .     4,30 14 
 15 
-Turismes, camionetes, furgonetes i altres  16 
vehicles   similars fins a 1.000 Kg. P.M.A……            62,00   . . . . . . . . . . . .     4,80 17 

 18 
Ordenança Fiscal núm 12 reguladora de la taxa per connexió a les xarxes d’aigua i 19 
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clavegueram 1 
 2 
Article 5è.- Quota tributària.- La quota tributària  corresponent a  la concessió de la 3 
llicència o autorització de connexió a  les xarxes  d'aigua  i  clavegueram s'exigirà  una  4 

sola  vegada  i consistirà en la quantitat fixa de 94,00 € 5 
 6 
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa pel registre i recollida d’animals 7 
de companyia 8 
 9 

Drets de registre per cada animal i any    6,47  € 
Recollida d’animals, d’acord amb l’article 2n.   47,23 €  
Placa     3,24 € 
 10 
Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 11 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 12 
estintols, bastides i altres instal.lacions anàlogues. 13 
 14 
Article 6.- Quota tributària 15 
La quota a satisfer per aquesta taxa és la següent : 16 
                                          17 
a)  Per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, 18 

materials de construcció, runes i tanques …………………………… 0,161734 €/m2/dia 19 
 20 
b)  Per ocupació de terrenys d’ús públic amb puntals, cavallets, 21 

estintols i bastides ……………………………………………………0,161734 €/m2/dia 22 
 23 

Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús 24 
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.   25 
 26 
Article 6è. Quota tributària 27 
La quota a satisfer per aquesta taxa és la següent: 28 
 29 
Per espai ocupat per a terrassa : 30 

    - Dies feiners ………………… 0,100922  €/m2./dia 31 

- Dissabtes i festius ……………         0,161734  €/m2./dia  32 
 33 
 34 

Ordenança Fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes 35 
de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del 36 
carrer i ambulants. 37 
 38 
Article 6è. Quota tributària 39 
La quota tributaria a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 40 
següent apartats: 41 
 42 
MERCAT 43 

-Llocs fixos                0,606503 € m.l./dia 44 

-Llocs eventuals    0,970404 € m.l./dia 45 
 46 
 47 
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FESTA MAJOR 1 

- per cada metre que excedeixi de 8 m.l. de fondària . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 € 2 
 3 
Ordenança Fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 4 
través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i 5 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 6 
 7 
Article 6è.- Quota tributària 8 
La quantia de la taxa és la següent: 9 
 - per cada entrada amb placa de gual: …................ 10,862055 €/m.l. 10 
 11 

Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per assistència d’estades i del 12 
procediment d’admissió a l’Hospital- Residència Municipal Josep Baulida. 13 
 14 
Article 4t.- Es modifica l’apartat 1 i queda redactat de la següent manera: 15 
 16 
1.  Pel servei de Residència geriàtrica 17 

- taxa pels interns amb nivell de dependència baixa..............961,62 €/mes 18 

- taxa pels interns amb nivell de dependència mitja...........1.107,67 €/mes  19 

- taxa pels interns amb nivell de dependència alta..............1.298,19 €/mes 20 
2.   Pel servei de Centre de Dia la taxa serà la següent:  21 
*  de dilluns 22 

a divendres, laborables................................. 21,00 €/dia 23 
*  laborables 24 

esporàdics....................................................  25,00 €/dia 25 
*  dissabtes, 26 

diumenges i festius esporàdics......................  36,00 €/dia 27 
*  dissabtes, 28 

diumenges i festius fixes................................ 27,00 €/dia 29 

 30 
Ordenança Fiscal núm. 28 reguladora de la taxa per aprofitaments de les 31 
instal.lacions esportives municipals. 32 
 33 
Article 4. Tarifa 34 

Concepte Tarifa (€) 

Activitats de temporada regular  
     Drets de matrícula  
          Primer membre de la unitat familiar 87,00 
          Segon membre de la unitat familiar 58,00 
          A partir del tercer membre de la unitat familiar 29,00 
     Drets d'entrenament per a no deferats 45,00 
     Gimnàstica de manteniment 136,00 
     Matrogimnàstica 136,00 
     Curset de tennis  
          Iniciació (infantil). Per trimestre 48,00 
          Escola d'adults. Per trimestre 60,00 
Activitats d'estiu  
     Campus esportiu + activitats aquàtiques o curset de natació 101,00 
     Campus esportiu + activitats aquàtiques o curset de natació 57,00 
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(quinzena) 
     Campus esportiu (sense activitats aquàtiques) 81,00 
     Curset de natació 55,00 
     Natació per a adults 35,00 
     Torneig de futbito adults (per equip) 260,00 
     Torneig de futbito infantil (per jugador) 10,00 
     Torneig de tennis taula 12,00 
     Torneig de tennis 16,00 
Lloguer d'instal·lacions (per grup i hora)  
     Pavelló, polivalent o camp de futbol 24,00 
     Pistes de tennis 5,30 
     Camp de futbito la Canyera (amb il·luminació) 6,20 
     Pista exterior (amb il·luminació) 6,20 
Lloguer d'instal·lacions (per grup i hora)  
     Acampada a la zona esportiva de la Canyera (temporada d'estiu) 3,40 
     Acampada a la zona esportiva de la Canyera (temporada d'hivern) 1,90 
Abonament pistes de tennis  
     Anual general  60,00 
     Anual per esportistes d'altres seccions 30,00 
     Mensual 10,00 
     Temporada d'estiu 30,00 
Material  
     Bosses esport 32,00 
     Xandalls  
          Talles 4, 6, 8 i 10, amb cremallera 55,00 
          Talles 12, 14, i 42, amb cremallera 60,00 
          Talles 44, 46, 48 i 50, amb cremallera 66,00 
          Talles 52, 54, 56 i 58, amb cremallera 69,00 
          Talles 4, 6, 8 i 10, sense cremallera 49,00 
          Talles 12, 14, i 42, sense cremallera 55,00 
          Talles 44, 46, 48 i 50, sense cremallera 60,00 
          Talles 52, 54, 56 i 58, sense cremallera 64,00 
Piscina  
     Entrades  
          Dia feiner 2,50 
          Dia festiu 3,10 
          15 entrades 31,00 
          Grups d'entitats locals esporàdics 1,10 
          Grups d'entitats locals assidus 1,00 
          Grups d'entitats de fora del poble 1,30 
     Abonaments  
          De temporada 62,00 
          Mensual 37,00 
          Quinzenal 22,00 
          Familiar 175,00 
          Per a esportistes inscrits a activitats de temporada d'hivern 15,00 
Publicitat estàtica  
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     Plafons de 300 x 100 cm 160,00 
     Plafons de 300 x 150 cm 240,00 
 1 
Article 5. Reduccions de la quota 2 
Al punt 1, es modifica l’import de la bonificació que queda fixada en 6 euros. 3 
Al punt 3, al final del paràgraf s’hi afegeix “excepte per als inscrits única i exclusivament a 4 
l’escola de l’Esport que tindran l’abonament individual de la piscina gratuït.” 5 
 6 
Segon.- Establir una taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor 7 
d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per prestar els serveis de 8 
subministraments que no afectin la generalitat del veïnat i aprovar provisionalment el 9 
text de l’ordenança reguladora núm. 29 que consta a l’expedient. 10 
Tercer.- L’expedient tramitat per a l’adopció dels acords anteriors, així com les 11 
Ordenances fiscals que es modifiquen i s’aproven de nou s’exposaran al públic pel 12 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 13 
en el Butlletí Oficial de la Província. 14 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els interessats podran 15 
examinar l’expedient en la Secretaria de l’Ajuntament i presentar les reclamacions que 16 
estimin oportunes.  17 
Quart.- En cas de no presentar-se reclamacions durant el termini establert, l’acord  18 
provisional esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord, de conformitat amb allò 19 
que preveu l’article 17.3 de la Llei 39/88 Reguladora de les Hisendes Locals. 20 
 21 

4.2 Aprovar modificació de crèdit nº 3/2002.  22 
 23 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Soler demana que se'ls informi sobre aquest tema,  ja que 24 
diu que el desconeixen. 25 
El Sr. Alcalde explica que  primer estava previst que es fes una actuació vora la riera 26 
Gotarra,  tal com ja ha explicat diverses vegades, i que era previst que es fes l’any 2003, 27 
ja que la convocatòria parlava dels anys 2001, 2002 i 2003,   però donat que el Consell 28 
Comarcal,   que és qui contractarà l’obra,  va rebre un escrit per part de Governació que 29 
les obres s’havien d’adjudicar dins d’aquest any 2002 o si no es perdria la subvenció,  es 30 
va creure convenient substituir el projecte inicial per aquest que ja estava totalment 31 
enllestit. 32 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que el Sr. Alcalde no ha explicat tota la veritat,  ja 33 
que si s’ha hagut de canviar el projecte és perquè el que es tenia pensat inicialment no 34 
estava fet, la qual cosa demostra manca de previsió.  35 
El Sr. Alcalde respon que la convocatòria parlava d’actuacions a fer dels anys 2001 al 36 
2003 i que,  per tant,  és molt natural que s’entengués així.  Per altra banda diu que no es 37 
pot retreure res a l’equip de govern,  ja que ha actuat amb diligència perquè el poble es 38 
pogués aprofitar d’aquesta subvenció. 39 
El Sr. Soler diu que el seu vot serà favorable,  ja que no volen que es pugui dir que 40 
volen entorpir la tasca de l’equip de govern,  però que pensen que s’improvisa i es va a 41 
salt de mata. 42 
El Sr. Alcalde diu que entén que el grup de CiU estigui molest en veure que 43 
s’aconsegueix una subvenció d’aquesta quantia. 44 
El Sr. Comas respon que el Sr. Alcalde s’equivoca en dir que estan molestos ja que 45 
estan contents de totes les coses que s’obtinguin per al poble. 46 
 47 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  48 
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 1 
“Atès  que en el projecte del Consell Comarcal del Gironès anomenat “Millora de les 2 
comunicacions viàries intracomarcals” hi figura el municipi de Llagostera amb l’obra 3 
titulada “Urbanització plaça Narcís Casas, 2ª fase”, per un import  de 289.941,47 euros. 4 
Atès que per tal de garantir el finançament del projecte en la part que correspon a 5 
l’Ajuntament que és de 155.574,44 euros, s’ha procedit a signar un conveni amb el 6 
Consell Comarcal del Gironès. 7 
Atès que inicialment no hi havia partida pressupostària per aquest concepte, ja que es 8 
desconeixia la quantia que correspondria a l’Ajuntament, correspon ara habilitar partida. 9 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 10 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 11 
Primer.- Aprovar  inicialment  l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/02 del 12 
pressupost municipal de l’exercici 2002, que  inclou les següents variacions:         13 

AJUNTAMENT 14 
Crèdit extraordinari 15 
511.76500 Transf. CCG urb. pl. Narcís Casas, 2ª fase 155.574,44 euros 16 
  TOTAL:  155.574,44 euros 17 
Procedència dels fons 18 
Suplements de crèdit 19 
91702 Nou préstec a llarg termini 119.602,00 euros 20 
Romanent líquid de tresoreria 35.972,44 euros 21 
 TOTAL: 155.574,44 euros 22 
         23 
Segon.-  Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant 24 
anunci en el B.O.P. i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i 25 
reclamacions. 26 
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu 27 
sense necessitat de nou acord.” 28 
 29 

4.3 Aprovar concertació operació de crèdit.  30 
 31 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Moll explica que d’aquest crèdit una part ja constava en el 32 
pressupost aprovat inicialment i la resta és per finançar la modificació de crèdit 33 
aprovada al punt anterior. 34 
 35 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  36 
 37 
“L’Ajuntament de Llagostera té el Pressupost de l’exercici en curs aprovat i s’hi preveu 38 
una operació de crèdit de 360.307,00 EUROS per a finançament d’inversions. 39 
Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per la Corporació és la de la Caixa 40 
de Catalunya de Llagostera. 41 
Vist l’ informe de la Secretària-interventora relatiu a la procedència, condicions i 42 
legalitat de l’operació a concertar. 43 
Atès tot l’anterior, la Comissió Informativa d’urbanisme hisenda, personal participació 44 
ciutadana , ensenyament i esports proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  45 
acord: 46 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, 47 
amb la Caixa de Catalunya de Llagostera per un import de 360.307,00 EUROS per 48 
finançar les despeses d’inversió previstes al pressupost municipal de l’exercici del 2002, 49 
amb les següents condicions : 50 
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Import :      360.307,00 EUROS 1 
Període :     10 anys (sense carència) 2 
Revisió tipus d’interès : trimestral 3 
Tipus de referència :  Euribor trimestral 4 
Diferencial :   0,15% 5 
Comissió d’obertura : exempta 6 
Comissió d’estudi  : exempta 7 
Comissió de disponibilitat : exempta  8 
Liquidació d’interessos : trimestral 9 
Liquidació d’amortització : trimestral 10 
Segon.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit es 11 
garantirà amb l’afectació dels ingressos procedents de les transferències del Fons de 12 
Cooperació Local.  13 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la  Direcció General de Política Financera del 14 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 15 
Decret 94/1995 i l’ordre de 28 de juny de 1999. 16 
Quart.- Facultar l’Alcalde per a quantes actuacions  siguin necessàries per a l’execució 17 
d’aquest acord, inclosa la signatura del contracte. 18 
 19 

4.4 Aprovar el plec de clàusules economicoadministratives i tècniques particulars 20 
per a l’adjudicació, mitjançant concurs, de la prestació dels treballs 21 
d’assessorament tècnic i suport administratiu al  servei de gestió tributària.  22 
 23 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Moll explica que a finals d’any acaba el contracte amb 24 
l’empresa que realitza aquest servei i per això es treu de nou a concurs diu que en 25 
relació al contracte anterior es varia el percentatge que baixa del 5% al 4%. 26 
El Sr. Comas demana que s’expliqui el percentatge de recaptació. 27 
El Sr. Alcalde diu que en aquest moment no es disposa aquí d’aquestes dades i que en 28 
tot cas es contestarà al proper Ple. 29 
 30 
S’aprova per unanimitat l següent dictamen:  31 
 32 
“Atès que l’Ajuntament de Llagostera i el Sr. Carles Mateu Casellas varen signar el dia 33 
23 de desembre de 1996 un contracte per a la prestació de treballs d’assessorament 34 
tècnic i suport administratiu al servei de gestió tributària de l’Ajuntament de Llagostera, 35 
Atès que la durada del contracte era d’1 any a comptar de l’1 de gener de 1997 i 36 
prorrogable d’any en any fins a un màxim de 6. 37 
Atès que la darrera pròrroga vencerà, i per tant el contracte finalitzarà, el proper 31 de 38 
desembre de 2002, 39 
La Comissió informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació ciutadana i 40 
comunicació, Ensenyament i Esports, proposa al Ple l’adopció del següent acord:  41 
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques particulars 42 
que ha de regir el concurs per a l’adjudicació del servei de prestació dels treballs 43 
d’assessorament tècnic i suport administratiu al servei de gestió tributària de 44 
l’Ajuntament de Llagostera. 45 
Segon.- Exposar-lo a informació pública pel termini de vint dies hàbils mitjançant 46 
edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari Oficial de la 47 
Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, per a presentació de 48 
reclamacions i suggeriments,  que seran resolts pel Ple de la Corporació. 49 
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Tercer.- Si no es presenten reclamacions ni suggeriments s’entendrà aprovat 1 
definitivament sense necessitat de nou acord. 2 
Quart.- Simultàniament convocar licitació pel procediment de concurs obert, 3 
mitjançant anunci en els mitjans abans indicats, si bé aquesta s’ajornarà en el supòsit 4 
que es presentessin reclamacions.” 5 
 6 

5è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, 7 
SERVEIS SOCIALS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ I OBRES I SERVEIS: 8 
 9 
5.1 Instar als governs i parlaments català, espanyol i de la U.E. que defensin a tots 10 
els fòrums internacionals una solució diplomàtica  i pacífica per al conflicte de 11 
l’Iraq.  12 
 13 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que copia íntegrament una petició que ha 14 
fet l’entitat Llagostera Solidària a l’Ajuntament perquè adopti aquest acord. 15 
El Sr. Comas diu que estan d’acord en el fons del tema i en buscar solucions, però tal 16 
com han fet en altres ocasions no volen entrar en temes que surten de l’àmbit municipal 17 
i per tant el seu vot serà l’abstenció. 18 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que discrepa del grup de CiU,  ja que pensa que els 19 
ajuntaments s’han d’involucrar en els temes polítics. 20 
 21 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat: 22 
A favor:  7 (ELL) 23 
Abstencions:  6  (CiU) 24 
 25 
“Els atemptats de l’11 de setembre de l’any passat han donat pas a una altra forma 26 
d’entendre les relacions internacionals, especialment amb els països àrabs, amb els 27 
quals està imperant el “amb mi o en contra meva” americà. 28 
Vistes les permanents agressions militars de l’aviació dels EUA i Gran Bretanya, amb 29 
un degoteig inacabable de víctimes civils, i les recents amenaces dels EUA contra 30 
l’Iraq, cal preveure que una possible operació militar a gran escala tindria terribles 31 
conseqüències sobre la població, i no faria més que agreujar la seva precària situació. 32 
Els iraquians porten onze anys patint les conseqüències d’un embargament que els ha 33 
enfonsat en la fam, la misèria i la desesperança, i trigaran dècades a recuperar un país 34 
amb un deute de guerra que s’estima entre 300.000 i 400.000 milions de dòlars. 35 
A més cal tenir en compte que aquestes amenaces només contribueixen a aguditzar el 36 
conflicte i a fer créixer la tensió mundial. En aquest context, l’aposta per al solució 37 
diplomàtica i per la defensa de la pau com un valor irrenunciable adquireixen un relleu 38 
obvi i entenem que els governs i els parlaments català, espanyol i de la Unió Europea 39 
haurien de jugar un paper actiu i impulsar una posició unitària decidida i independent en 40 
suport d’aquests criteris. 41 
L’Ajuntament de Llagostera en Ple, en sessió del dia 30 de maig de 2001, es va declarar 42 
Ajuntament per la Pau. 43 
Per això la Comissió informativa de  Seguretat ciutadana, Serveis socials, Solidaritat i 44 
cooperació, Obres i serveis, Promoció local i Sanitat i consum, recollint la proposta feta 45 
per Llagostera Solidària,  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 46 
Primer.- Instar als governs català, espanyol i de la Unió Europea que: 47 

 defensin a tots els fòrums internacionals una solució diplomàtica i pacífica per al 48 
conflicte de l’Iraq, basada en la renúncia del recurs a la força armada. 49 
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 manifestin als EUA i la Gran Bretanya el rebuig d’una nova intervenció militar a 1 
l’Iraq. 2 

 proposin a l’Assemblea General de les Nacions Unides un debat favorable a 3 
l’aixecament de les sancions que pesen sobre l’Iraq 4 

Segon.- Demanar al govern espanyol, cas que es realitzi una nova operació, que s’oposi 5 
a l’ús de les bases militars als territoris de l’estat espanyol. 6 
Tercer.- Reclamar de les Nacions Unides que treballin per tal de trobar una solució 7 
pacífica i diplomàtica que condueixi a l’aixecament de l’embargament a l’Iraq, i a un 8 
diàleg directe i urgent amb els representants del govern iraquià, al marge de la 9 
intromissió d’altres països. 10 
Quart.- Trametre aquest acord al President de la Generalitat i als Parlament català; al 11 
Govern i als Parlament de l’Estat i al Ministre d’Assumptes Exteriors; al Govern i al 12 
Parlament europeus; al Secretari General de les Nacions Unides; al Fons Català de 13 
Cooperació al Desenvolupament i a la Plataforma Catalana per a l’Aixecament de les 14 
Sancions a l’Iraq.” 15 
 16 

5.2 Qüestionar públicament l’efectivitat del nou “Plan de Lucha contra la 17 
Delincuencia”.  18 
 19 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que ja l’any 1996, quan el govern va 20 
presentar el Plan Policia 2000, des dels ajuntaments es va qüestionar ja que s’entenia 21 
que no podria resoldre els problemes i ara amb la presentació d’aquest nou Pla no es fa 22 
res més que donar la raó al que deien els ajuntaments. Ara aquest nou Pla tampoc aporta 23 
solucions als temes de col·laboració entre policies i la posada en marxa de mesures i 24 
programes socials.     25 
El Sr. Comas pregunta si el Pla s’ha posat en marxa. 26 
La Sra. Pla respon que està aprovat. 27 
El Sr. Ramírez pren la paraula i pregunta si se sap exactament en què consisteix el Pla 28 
per qüestionar-lo a priori,  ja que pensen que s’ha de donar un marge per veure com 29 
funciona. 30 
El Sr. Alcalde diu que els mitjans de comunicació s’han fet ressò de les previsions del 31 
Pla. 32 
La Sra. Pla explica que els tècnics de la Federació de Municipis l’han estudiat 33 
detingudament i han posat de manifest el que es recull en el dictamen. 34 
El Sr. Alcalde diu que el grup d’ELL no coincideix en absolut amb el que diu CiU ni 35 
amb la política del PP. 36 
 37 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat: 38 
A favor: 7 (ELL) 39 
Abstencions: 6  (CiU) 40 
 41 
“L’any 1996 el govern Aznar va presentar, amb gran quantitat de mitjans, el Plan 42 
Policia-2000. 43 
Des dels ajuntaments ja es va posar de manifest que aquest pla no podia resoldre els 44 
problemes de delinqüència i seguretat, ja que només tenia en compte compensacions 45 
salarials en funció de delictes denunciats. Així mateix, al llarg d’aquests sis anys, les 46 
plantilles de les Forces de Seguretat de l’Estat han anat minvant. De fet, s’han perdut 47 
6.000 llocs de treball públics mentre el sector de la seguretat privada ha augment el seu 48 
volum de negoci amb un increment de 26.000 vigilants privats, la qual cosa ha generat 49 
també, en l’àmbit de la seguretat, una mercantilització dels drets dels ciutadans. 50 
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Amb la presentació del nou “Plan de Lucha contra la Delincuencia”, presentat fa unes 1 
setmanes, el govern del Partit Popular evidencia  el fracàs del “Plan Policia-2000”. 2 
Considerem que el nou Pla arriba tard i excessivament plantejat en clau electoral ja que 3 
la majoria de les mesures proposades estan impregnades de l’opció criminalitzadora del 4 
Partit Popular i opta per polemitzar públicament sobre aquest tema amb fins 5 
suposadament electorals. 6 
Considerem que per abordar les qüestions de seguretat cal fer-ho, tant des de la 7 
coordinació de les policies, i d’aquestes amb la resta dels operadors del sistema, i amb 8 
el nivell òptim de recursos humans i tècnics, com amb la posada en marxa de mesures i 9 
programes socials i de recuperació de les víctimes i dels autors dels il·lícits penals.  10 
L’Ajuntament de Llagostera va signar l’any 1999 un conveni amb l’aleshores 11 
Departament de Governació de la Generalitat per a la cooperació i coordinació en 12 
matèria de seguretat pública i policia, el qual delimita les funcions exclusives i les 13 
funcions compartides entre la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i la Policia 14 
Local de Llagostera. Tot i que aquesta Corporació ha fet un esforç important en 15 
personal i recursos materials per a la Policia Local, massa sovint els Mossos d’Esquadra 16 
no tenen dotacions suficients per fer efectiva la col·laboració prevista en el conveni en 17 
detriment del model policial que s’havia previst. Aquesta situació s’ha posat de manifest 18 
diverses vegades per aquest Ajuntament en les sessions de la Junta Local de Seguretat. 19 
Vistos aquests antecedents la Comissió informativa de Seguretat ciutadana, Serveis 20 
socials, Solidaritat i cooperació, Obres i serveis, Promoció local i Sanitat i consum. 21 
proposa al Ple l’adopció del següent  acord:  22 
Primer.- Qüestionar públicament l’efectivitat del nou “Plan de Lucha contra la 23 
Delincuencia”. 24 
Segon.- Trametre al Ministeri de l’Interior les Memòries dels darrers anys de la Policia 25 
Local de Llagostera per deixar constància de la rellevància de la implicació d’aquest cos 26 
policial en les tasques relacionades amb la seguretat ciutadana.  27 
Tercer.- Trametre a la Conselleria d’Interior de la Generalitat la reiteració que el nostre 28 
municipi necessita més recursos humans i dotació d’agents de la Policia de la 29 
Generalitat-Mossos d’Esquadra per tal que es compleixi el conveni signat entre 30 
l’aleshores Departament de Governació i l’Ajuntament de Llagostera en relació al 31 
repartiment de funcions policials, tal com hem manifestat en les diverses sessions que 32 
ha tingut la Junta Local de Seguretat de Llagostera.” 33 
 34 

6è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ 35 
CIVIL:  36 
 37 

6.1 Sorteig elecció membres mesa Electoral eleccions a Cambres Agràries de 38 
Catalunya.  39 
 40 
Seguidament es procedeix a fer el sorteig per determinar els membres de la Mesa 41 
Electoral per eleccions a Cambres Agràries amb el següent resultat:  42 
 43 
“Una vegada complertes totes les formalitats legals establertes, aquest Ajuntament ha 44 
constituït la Mesa Electoral que s’indica, amb les persones que s’expressen i per als 45 
càrrecs que es detallen. 46 
 47 
MESA ELECTORAL DE LLAGOSTERA 48 
 49 
President:  JOAQUIM BUFÍ ARTAU                                    D.N.I. 77.913.769-G 50 
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1r. Suplent President: JOSE FUGAROLAS BOIX                 D.N.I. 40.970.291-T 1 
2n. Suplent President: JOSEFA GISPERT MASSA               D.N.I. 40.288.503-R 2 
Vocal 1: JOSEP CASTELLÓ PARAROLS                           D.N.I. 40.242.663-T 3 
Vocal 2: MIQUEL-JOAN COMAS PIBERNAT                   D.N.I. 77.905.044-L 4 
1r. suplent 1r. vocal JOAQUIM LLINÀS COSTA                 D.N.I. 40.283.249-Z 5 
2n. suplent 1r. vocal JAUME MALLORQUÍ VIDAL            D.N.I. 40.256.773-B 6 
1r. suplent 2n. vocal MERCÈ MESTRES RUSCALLEDA    D.N.I. 40.239.116-H 7 
2n. suplent 2n. vocal PILAR MULÀ GENER                         D.N.I. 40.239.140-L.” 8 
 9 
6.2 Manifestar el suport a l’Ajuntament de Vilaflor (Tenerife) en la seva lluita en 10 
defensa del seu territori per la instal·lació de torres d’alta tensió.  11 
 12 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde pren la paraula i explica que aquest municipi es 13 
troba en unes circumstàncies similars a les que es va trobar Llagostera l’any passat i que 14 
l’Alcalde del municipi de Vilaflor va manifestar el seu suport a l’Ajuntament de 15 
Llagostera i ara han enviat un e-mail sol·licitant que s’adopti aquest acord amb 16 
l’objectiu que els mitjans de comunicació,  locals o no,  en facin ressò. 17 
El Sr. Ramírez diu que el vot del seu grup serà favorable. 18 
 19 
S’aprova el dictamen següent per unanimitat:  20 
 21 
“Vilaflor (Tenerife) és el municipi més alt d’Espanya, està situat a 1.400 metres sobre el 22 
nivell del mar, té uns 2.000 habitants i té un paisatge i un entorn d’especial interès. 23 
A principis d’aquest mes d’octubre va arribar al nostre Ajuntament un correu electrònic 24 
amb el següent missatge: 25 
“L’Ajuntament de Vilaflor, els veïns, tot el moviment ecologista de l’illa de Tenerife, 26 
associacions culturals, de veïns, juvenils i institucions com el Patronato de Espacios 27 
Naturales de l’illa, la Universitat de La Laguna, el Col·legi d’Arquitectes de la província 28 
i altres entitats porten cinc anys i mig lluitant contra l’empresa Endesa-Unelco per 29 
impedir la instal·lació de 32 torres d’alta tensió que passarien per cinc espais naturals 30 
protegits. 31 
El Govern de Canàries, el passat 23 de setembre, va firmar el decret d’urgent 32 
expropiació de terres per a la construcció d’aquesta xarxa elèctrica; tot això sense tenir 33 
en compte un estudi elaborat per la Universitat Politècnica de Madrid, dirigit pel 34 
catedràtic Jorge Moreno, que ha costat a l’Ajuntament de Vilaflor tres milions i mig de 35 
pessetes, estudi on es demostra que hi ha alternatives a aquesta xarxa sense malmetre la 36 
fauna, la flora i el paisatge d’aquest municipi. Tot ha estat en va i en aquests moment es 37 
preparen per afrontar la defensa del seu territori: l’Ajuntament ja va precintar el juny de 38 
l’any passat les obres i tornarà a fer-ho en defensa de l’autonomia municipal i de les 39 
atribucions que la Constitució atribueix a aquesta autonomia municipal. 40 
Necessitem urgent solidaritat i que es manifesti  a través dels mitjans de comunicació: 41 
tenim una xarxa d’emissores de ràdio que ens donen suport i correus electrònics on es 42 
poden deixar els missatges.” 43 
Com es pot veure, el municipi de Vilaflor està vivint una situació que el municipi de 44 
Llagostera coneix bé. I quan a Llagostera s’estava produint la instal·lació per la força de 45 
les torres d’alta tensió de la línia de les Gavarres, l’Ajuntament  de Llagostera va rebre, 46 
entre moltes d’altres, la trucada telefònica de l’Alcalde de Vilaflor per donar suport a les 47 
nostres reivindicacions. 48 
Per això la Comissió informativa d’ Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació 49 
ciutadana i comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent  50 
acord:  51 
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Primer.- Manifestar a l’Ajuntament de Vilaflor el suport de l’Ajuntament de Llagostera 1 
i la solidaritat dels veïns de Llagostera en la seva lluita en defensa del seu territori i de 2 
l’autonomia municipal.” 3 
 4 

7è.- Proposta de la Regidoria de Cultura, Festes i Joventut:  5 
 6 

7.1 Aprovar el Reglament de funcionament de la Biblioteca Julià Cutillé.  7 
 8 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que es tracta d’aprovar aquest normativa 9 
que regula l’accés al serveis de la biblioteca. 10 
El Sr. Ramírez pregunta si el reglament regula com s’ha de fer ús del servei d’Internet. 11 
La Sra. Vila diu que no és un tema problemàtic. 12 
El Sr. Comas diu que es tracta  que si hi ha un problema quedi regulat. 13 
El Sr. Alcalde respon que és un tema que es deixa a criteri dels tècnics. 14 
 15 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen: 16 
 17 
“Vista la necessitat d’aprovar un Reglament que reguli el funcionament intern i el servei 18 
als usuaris de la Biblioteca Pública Julià Cutillé, 19 
La Comissió informativa de Medi ambient, Protecció civil, Cultura, Festes i Joventut 20 
proposa al Ple l’adopció del següent acord:  21 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del funcionament de la Biblioteca 22 
Pública Julià Cutillé. 23 
Segon.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província i exposar-ho al tauler d’edictes de 24 
la Corporació per un termini de 30 dies a efectes de reclamacions i suggeriments. 25 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, es considerarà 26 
aprovat definitivament sense necessitat de nou acord i es publicarà íntegrament al 27 
Butlletí Oficial de la Província.” 28 
 29 

7.2 Donar suport al Sr. Jesús Artiola, en qualitat de portaveu de l’entitat Jo també 30 
em planto.  31 
 32 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que d’aquest tema ja se’n va parlar en 33 
l’últim Ple i s’ha fet aquest dictamen,  que recull el parer de l’equip de govern. 34 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que el seu grup hi està d’acord  i diu que ha observat 35 
que la foto del rei no és a la sala i diu que si va ésser  una decisió la troben correcta i 36 
demanen que no es torni a col·locar fins que no rectifiqui les seves declaracions. 37 
El Sr. Alcalde manifesta que el seu parer és que no cal adoptar cap acord de Ple en 38 
aquest tema. 39 
 40 
El dictamen següent  s’aprova per unanimitat:  41 
 42 
“Un jove de Breda, Jesús Artiola, ha estat citat a declarar davant el jutjat central 43 
d’instrucció número 4 de l’Audiència Nacional, on podria ser acusat d’un delicte 44 
d’insults i calúmnies al rei. El motiu és que l’abril de 2001, en qualitat de portaveu de 45 
l’entitat Jo també em planto, va signar una denúncia contra el Rei d’Espanya per haver 46 
dit que l’espanyol no havia estat mai una llengua d’imposició. La denúncia la varen 47 
presentar diverses entitats catalanes i va ser desestimada pel jutge, que també va rebutjar 48 
el recurs posterior, en considerar que la persona del Rei és inviolable i no està subjecta 49 
a cap responsabilitat. 50 
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Es tracta, doncs, d’un cas en que es cita a declarar a una persona per haver exercit un 1 
dret democràtic com és signar una denúncia. Aquest Ajuntament entén que aquesta 2 
imputació no té cap fonament jurídic i que atempta contra els drets fonamentals de les 3 
persones i contra la llibertat d’expressió. 4 
El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, en sessió del dia 30 de maig de 2001, va prendre 5 
l’acord de manifestar el rebuig a les declaracions fetes pel Rei en les quals negava que 6 
mai hagués existit cap imposició de la llengua castellana a ningú. 7 
Per això, i perquè en Jesús Artiola està vinculat al municipi de Llagostera perquè 8 
exerceix la docència al nostre IES,  9 
La Comissió informativa de Medi ambient, Protecció civil, Cultura, Festes i Joventut 10 
proposa al Ple l’adopció del següent acord:  11 
Primer.- Donar suport al bredenc i professor de l’IES Llagostera Jesús Artiola perquè la 12 
denúncia que va signar no constitueix cap delicte, sinó la defensa del rigor històric i de 13 
la dignitat de la llengua catalana i dels pobles als quals se’ls ha imposat l’idioma 14 
espanyol. 15 
Segon.- Traslladar aquest acord a Jesús Artiola, a l’Ajuntament de Breda, a l’IES 16 
Llagostera a l’Audiència Nacional i a la Fiscalia General de l’Estat.” 17 
 18 

8è.- MOCIONS.-  19 
 20 
No se’n presenten.  21 
 22 

9è.- PROPOSTES URGENTS.-  23 
 24 

9.1 Declarar la urgència de sol·licitar al Govern de la Generalitat que prengui 25 
l’acord de declarar l’ocupació urgent dels béns i drets afectats per l’execució de la 26 
nova pista  d’accés a l’abocador de Solius.-  27 
 28 
El Sr. Alcalde proposa que es declari la urgència del tema ja que,  davant la 29 
impossibilitat de posar-se d’acord amb un dels propietaris afectats,  cal fer tot el 30 
possible per resoldre el tema. 31 
 32 
La urgència és aprovada per unanimitat. 33 
 34 
9.2 SOL.LICITAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT QUE PRENGUI 35 
L’ACORD DE DECLARAR L’OCUPACIÓ URGENT DELS BÉNS I DRETS 36 
AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DE LA NOVA PISTA  D’ACCÉS A 37 
L’ABOCADOR DE SOLIUS.-  38 
 39 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:   40 
 41 
“Examinat l’expedient expropiatori que es tramita per a l’execució del projecte de nova 42 
pista d’accés a l’abocador de Solius promogut pel Consorci per al condicionament i la 43 
gestió del complex de tractament de residus de Solius.  44 
Atès que el Ple municipal,  en sessió tinguda  el dia  28 de novembre de 2001, va 45 
aprovar la relació de drets i béns afectats, sense que durant el termini d’informació 46 
pública s’hagi presentat cap tipus d’al·legació o reclamació pels afectats per l’expedient 47 
expropiatori. 48 
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 26 de setembre de 2002 es requeria els 49 
propietaris afectats d’expropiació perquè proposessin els preu en que valoraven la seva 50 
finca. 51 
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Atesa la urgent necessitat de portar a terme les obres per al normal funcionament de 1 
l’abocador de Solius. 2 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent   A C O R D : 3 
Primer.-  Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 4 
estableix l’article 1.e) del Decret 160/1980,  de 19 de setembre, en relació amb l’article 5 
52 de la Llei d’expropiació forçosa, que prengui l’acord de declarar l’ocupació urgent 6 
dels béns i drets afectats per l’execució del “projecte de nova pista d’accés a 7 
l’abocador de Solius”, promogut pel Consorci per al condicionament i la gestió del 8 
complex de tractament de residus de Solius.” 9 
  10 

10è.- PRECS I PREGUNTES: 11 
 12 

10.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.  13 
 14 
No se’n produeixen.  15 
 16 

10.2 Referents a altres qüestions.  17 
 18 
El Sr. Devant pregunta sobre la festa que es va fer al local polivalent el dia 12 d’octubre 19 
i qui era que la va organitzar i si s’ha tornat la fiança. 20 
La Sra. Vila respon que l’organitzava la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans 21 
i que la fiança no s’ha tornat ja que els mateixos organitzadors es  varen oferir per fer-se 22 
càrrec de part de les despeses ocasionades per treure les pintades que es varen fer al 23 
carrer. 24 
El Sr. Devant diu que el local polivalent no ha quedat en les degudes condicions i els 25 
esportistes se n’han ressentit i també es va fer malbé una xarxa. 26 
El Sr. Alcalde diu que els organitzadors estan disposats a col·laborar tot i no ésser 27 
responsables del que passa al carrer. 28 
 29 
El Sr. Comas demana al Sr. Noguera que digui en què es basa per afirmar que la 30 
recollida d’escombraries d’altres pobles no funciona.  31 
El Sr. Alcalde respon que no és un tema per tractar al Ple de Llagostera. 32 
El Sr. Comas diu que no és ell qui ha encetat la polèmica i que estan cansats de les 33 
sortides del Sr. Noguera. 34 
La Sra. Vila pren la paraula i es queixa de l’actitud dels membres de CiU,  ja que diu 35 
que quan l’Alcalde crida a l’ordre algun regidor de l’equip de govern li fa cas, mentre 36 
que quan avisa algun membre de CiU,  no,  i diu que no cal oblidar que el President ées 37 
qui te la potestat de dirigir els debats. 38 
El Sr. Comas demana de nou la paraula. 39 
El Sr. Alcalde li denega ja que diu que la facultat d’acabar el debat en aquest cas  és del 40 
President. 41 
El Sr. Comas manifesta que no està d’acord amb l’afirmació de l’Alcalde i que en el 42 
proper Ple li rebatrà. 43 
 44 
Finalment el Sr. Alcalde informa que ja ha arribat la documentació del projecte de la 45 
variant. 46 
 47 
I no havent-hi més temes per tractar, a les onze i cinc minuts del vespre s’aixeca la 48 
sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la 49 
Secretària, que ho certifico.  50 
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ACTA Nº 9/2002 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2002.-  2 

 3 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-set de novembre de l’any dos mil dos 4 
es reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes de l’Ajuntament sota la Presidència de 5 
l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis, 6 
Montserrat Pla Font, Jordi Noguera Sabarí, Esteve Barceló Bosch, Miquel Ramis Coris, 7 
Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas, Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvadó i  8 
Manel Ramírez Malagón.  9 
Excusa la seva assistència el Sr. Salvador Devant Ribera.   10 
La Sra. Encarna González s’incorporarà al moment  que es dirà.  11 
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  12 
 13 

1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 30-10-2002. 14 
 15 
S’aprova per unanimitat. 16 
 17 

2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE 18 
COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:  19 
 20 

2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  21 
 22 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia del núms. 1049 a 1172. 23 
Ressalta les següents: 24 
Núm. 1077,  pel qual s’atorga llicència de primera utilització a la Fundació Ramon Noguera 25 
per al pis destinant a residència. 26 
Núm. 1146, d’aprovació inicial de modificació del sistema de compensació pel de cooperació 27 
per a la urbanització del sector industrial (Pascual Carbó). 28 
En relació a aquest últim decret explica que el promotor no ha fet les obres que li corresponien 29 
i que per això es canvia el sistema d’actuació i que d’aquesta forma l’Ajuntament farà les 30 
obres a càrrec del promotor. 31 
Seguidament informa dels següents actes:  32 
Reunions i actes sobre la Mediterrània.   33 
Inauguració del pis de la Fundació Ramon Noguera el dissabte dia 29 de novembre. Explica 34 
que l’Ajuntament ha col·laborat en aquest projecte amb  la cessió dels pisos, la redacció del 35 
projecte i ha atorgat subvencions per l’import que correspon a les taxes i els impostos 36 
municipals. 37 
A continuació explica que s’estan fent tota una sèrie d’actes i fòrums per tractar el tema del 38 
PALS. Diu que ja es va fer la primera reunió i que varen assistir-hi unes vuitanta persones  i 39 
que el dilluns dia 2 se’n fa una altra. 40 
A continuació explica que el dia 4 de novembre ha sortit publicat l’anunci de licitació de les 41 
obres del projecte de la variant  per un import de 8.900.000 euros i que el termini previst per 42 
executar-lo és de 16 mesos i no els 20 que s’havien dit inicialment. 43 
També explica que s’ha publicat la licitació de les obres de millora de la variant per un import 44 
de 604.000 euros. 45 
Diu que la relació de béns i drets afectats per la variant està a exposició pública pel termini de 46 
quinze dies, del dia 21 de novembre al 9 de desembre. En relació al tema,  diu que hi ha 47 
concertada una visita amb el Director general de Carreteres i que s’intentarà que les 48 
al·legacions que facin referència a qüestions tècniques, traçat, camins i enllaços es traslladin 49 
personalment al Delegat i que és possible que es tinguin en compte. 50 
Informa que el dimarts dia 3 de desembre a la Sala de plens de l’Ajuntament hi ha una reunió 51 
per tractar el tema de la Variant de Llagostera.  52 
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Seguidament explica que s’han adjudicat les obres de reforçament del ferm de la carretera de 1 
Llagostera a Caldes per un import d’1.105.000 euros, però al seu entendre aquesta carretera 2 
necessita quelcom més  que la millora del ferm, per la qual cosa se suggerirà que en un termini 3 
no molt llunyà s’arrangin algunes corbes que són perilloses. 4 
 5 
En aquest punt s’incorpora la Sra. González. 6 
 7 
Informa que la Diputació ha comunicat que s’ha aprovat inicialment l’arranjament de la 8 
carretera de Sant Llorenç. 9 
A continuació explica que,  en relació a la  proposta que es va aprovar de suport al municipi de 10 
Vilaflor,   ha sortit la notícia a la premsa que el govern canari ha aturat el projecte, la qual cosa 11 
demostra una sensibilitat que no va tenir el govern català amb la línia de les Gavarres. 12 
Explica que s’ha signat un conveni amb el Departament de Justícia  per a la custòdia del 13 
vehicle que el Departament de Justícia ha posat a disposició de l’Agrupació de Jutjats de Pau 14 
de Llagostera. 15 
 16 

2.2 Acords de Comissió de Govern.  17 
 18 
El Sr. Alcalde destaca els següents acords de la Comissió de Govern. 19 
 20 
Sessió del dia 20-11-2002: Acceptació de subvenció per a l’ampliació de la deixalleria. 21 
Explica que amb l’obra prevista la deixalleria s’ampliarà i serà més funcional. 22 
 23 
El  Sr. Alcalde informa  que el dia  7 de novembre es va reunir la permanent de la Declaració 24 
de Rubí i el dia 14 de novembre el plenari,  que actualment hi ha unes 114 municipis adherits i 25 
que s’han mantingut reunions amb el Director general d’Energia de la Generalitat i amb el 26 
Director d’Endesa i que sempre s’ha fet esment que Llagostera no considera el tema de les 27 
Gavarres un tema tancat  i que en properes reunions se’n parlarà. Seguidament fa referència 28 
als quilòmetres de línies soterrades que hi ha en altres països mentre que Espanya diu que està 29 
molt per sota i que segur que Catalunya encara ho està més.  30 
 31 

2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 32 
representació.  33 
 34 
No se’n produeixen.  35 
 36 

2.4 Contractacions de personal.  37 
 38 
El Sr. Alcalde dóna compte de les següents contractacions de personal: 39 
Sr. Jordi Pinsach, com a dinamitzador cultural  per temps indefinit i a proposta del Tribunal 40 
qualificador de les proves convocades. 41 
Sr. Marta Ventura,  com a auxiliar de biblioteca per substitució de llicència per maternitat. 42 
 43 
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL, PARTICIPACIÓ 44 
CIUTADANA I COMUNICACIÓ:  45 
 46 
3.1 Aprovació modificació de crèdit nº 4/2002. 47 
 48 
El Sr. Moll pren la paraula i explica quines són les modificacions que es plategen a les partides 49 
del pressupost.   50 
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El Sr. Soler fa referència a un error que ha tingut el Sr. Moll en explicar la modificació i diu 1 
que,  tot i que pensen el que sempre han dit que es treballa amb improvisació,  el seu vot serà 2 
favorable. 3 
 4 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  5 
 6 
“Atès  que en el desenvolupament de la gestió del pressupost hi ha partides  que no hi estan 7 
consignades i d'altres  insuficientment dotades, procedeix ara fer les modificacions 8 
corresponents.   9 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 10 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 11 
Primer.- Aprovar  inicialment  l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/02 del pressupost 12 
municipal de l’exercici 2002, que  inclou les següents variacions:         13 

 14 
AJUNTAMENT 15 
 16 
Suplements de crèdit 17 
121.22603 Despeses jurídiques 10.000,00 euros 18 
310.16000 Assegurances socials 5.000,00 euros 19 
323.22700 Neteja Serveis Socials 500,00 euros 20 
323.22706 Monitors Tallers Serveis Socials 1.000,00 euros  21 
422.21200 Reparació edifici CEIP 5.000,00 euros 22 
444.22602 Campanya medi ambient 6.500,00 euros 23 
45106.22607 Festes estiu i altres 8.000,00 euros 24 
452.41100 Aportació P.M.E. 20.000,00 euros 25 
452.71100 Aportació per inversions Esports 3.000,00 euros 26 
511.21000 Reparació infrastructures 10.000,00 euros 27 
511.61104 Manteniment camins veïnals 6.000,00 euros 28 
Crèdit extraordinari 29 
511.60105 Obres urb. Mont-Rei 210.915,00 euros 30 
511.61107 Instal.lació canonada aigua 5.765,00 euros 31 

  TOTAL:  291.680,00 euros 32 
Procedència dels fons 33 
Crèdit extraordinari 34 
37003 Q.U. obres urb. Mont-Rei 210.915,00 euros 35 
Romanent líquid de tresoreria 80.765,00 euros 36 

 TOTAL: 291.680,00 euros 37 
 38 
 39 
ESPORTS 40 
Suplement de crèdit 41 
14000 Altre personal laboral 4.000,00 euros 42 
16000 Seguretat Social 2.000,00 euros 43 
21300 Manteniment instal.lacions 3.000,00 euros 44 
21320 Manteniment futbol 2.000,00 euros 45 
21380 Manteniment instal. Canyera 1.300,00 euros 46 
21390 Manteniment piscina 3.000,00 euros 47 
22100 Subministraments 4.755,00 euros 48 
22103 Combustibles i carburants 2.000,00 euros 49 
22195 Consumibles piscina 4.020.41 euros 50 
22710 Activitats estiu 2.217,43 euros 51 
48930 Aportació club bàsquet 1.610,00 euros 52 
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48940 Aportació club handbol 850,00 euros 1 
48950 Aportació club patinatge 1.270,00 euros 2 
48960 Aportació club futbol sala 265,00 euros 3 
48990 Aportació club tennis 2.100,00 euros 4 
62204 Adequació vestidors pavelló 3.000,00 euros 5 

  TOTAL:    37.387,84 euros 6 
Procedència dels fons 7 
Majors ingressos 8 
39905 Bar tardor Canyera 7.081,93 euros 9 
Suplement de partides 10 
40000 Subvenció municipal 20.000,00 euros 11 
70000 Aportació mpal. inversions 3.000,00 euros 12 
Romanent líquid de tresoreria 2001 7.305,91 euros 13 

  TOTAL:    37.387,84 euros 14 
 15 
RESIDÈNCIA “JOSEP BAULIDA” 16 
13000 Personal laboral 23.000,00 euros 17 
16000 Assegurances socials 5.550,00 euros 18 
22105 Alimentació 11.429,00 euros 19 
31001 Despeses bancàries 299,00 euros 20 

  TOTAL : 40.278,00 euros 21 
Procedència dels fons 22 
Majors ingressos 23 
34000 Quotes interns 16.000,00 euros 24 
34001 Centre de Dia 24.278,00 euros 25 

  TOTAL: 40.278,00 euros 26 
  27 
Segon.-  Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci 28 
en el B.O.P. i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i reclamacions. 29 
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense 30 
necessitat de nou acord.” 31 
 32 

3.2  Reconèixer la compatibilitat laboral a diversos treballadors municipals.  33 
 34 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Comas diu que al seu entendre caldria que s’especifiqués 35 
l’horari de treball. També diu que no troba correcte que ara es respongui a unes peticions que 36 
tenen una antiguitat d’un any. 37 
El Sr. Alcalde diu que el propi acord ja diu que el fet d’accedir a la compatibilitat no implica 38 
cap canvi en la jornada de treball a l’Ajuntament i també el límit d’hores que es poden fer. 39 
 40 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  41 
 42 
“Atès que diversos treballadors de l’Ajuntament han sol·licitat autorització per compatibilitzar 43 
el seu lloc de treball de l’Ajuntament amb activitats privades. 44 
Vist allò que disposen els articles 11 i 12 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre 45 
d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques. 46 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 47 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 48 
Primer.- Autoritzar els treballadors municipals que seguidament es relacionen perquè puguin 49 
compatibilitzar el seu treball de l’Ajuntament amb els que es fixen a continuació: 50 
El Sr. Domingo Mármol Mercado, per fer treballs de neteja de garatges de diverses comunitats 51 
de propietaris. 52 
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El Sr. Francesc Nuell Moll, per fer entrenaments de bàsquet al Centre Penitenciari de Girona. 1 
El  Sr. Joaquim Castelló Surós, per treballar a l’empresa Collvi S.A. de Llagostera. 2 
El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i horari que els 3 
interessats realitzen a l’Ajuntament. 4 
Segon.- D’acord amb allò que disposa l’article 12.2 de la Llei 53/84, la compatibilitat que 5 
s’autoritza és d’un màxim de 18,74 hores setmanals.” 6 
 7 

3.3 Presentar al·legacions al pressupost de la Generalitat per al 2003.  8 
 9 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde pren la paraula i fa referència als conceptes que figuren 10 
als pressuposts de la Generalitat relatius a Llagostera. Tot i això diu que hi ha tota una sèrie de 11 
conceptes que no es contemplen i que hi haurien d’estar inclosos. Diu que el finançament que 12 
va fer la Generalitat per al dispensari ha estat insuficient perquè l’obra sigui digne i que tot i 13 
els esforços fets no hi ha hagut cap més  solució que excedir-se de l’aportació de la 14 
Generalitat,  i també cal que s’ampliï el CEIP Lacustària ja que actualment hi ha aules en 15 
barracons  i que s’entén que aquest tipus de construccions han de desaparèixer. Una altra de 16 
les necessitats és l’ampliació de la Llar d’Infants a la vista de la demanda existent. Diu que  17 
també és necessari ampliar la residència geriàtrica  i explica que ja  es va fer una sol·licitud de 18 
subvenció per ampliar el centre de dia i no hi ha hagut resposta i només ofereixen un préstec 19 
en unes condicions que són menys avantatjoses que si es concerta amb una entitat bancària. 20 
Una altra de les peticions que s’han fet i que tampoc s’ha concedit és la construcció d’uns 21 
vestidors a la zona esportiva. Tampoc ha estat concedida una subvenció per arranjament del 22 
teulat de l’església, ja que és previst fer una actuació a tres bandes: Ajuntament, Bisbat i 23 
Diputació/Generalitat i,  tot i que la Diputació sí que ha concedit una subvenció de uns 18.000 24 
euros, és del tot insuficient perquè es pugui iniciar l’actuació, que té un cost de 270.000 euros. 25 
També és necessària la instal·lació d’una canonada per a la portada d’aigua a la urbanització 26 
Mont-Rei  perquè aquesta urbanització pugui rebre l’aigua de la xarxa municipal. També es 27 
necessària l’ampliació del dipòsit d’aigua municipal, la reordenació  del nucli antic,  les obres 28 
de la nova biblioteca municipal  i la construcció de la rotonda del Carril. 29 
Així doncs proposen que s’aprovi el dictamen en el sentit de demanar que s’incloguin aquestes 30 
actuacions en el pressupost de la Generalitat.     31 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que caldria que el Sr. Alcalde canviés la paraula digne de 32 
l’obra del Dispensari  per una altra, ja que si bé és cert que hi ha  mancances,  no es pot dir que 33 
no sigui digne. Al seu entendre caldria que les aules del CEIP es fessin de manera immediata 34 
així com l’ampliació de la residència geriàtrica. Quant a la Llar d’infants,  diu que no ho tenen  35 
clar si resoldria els problemes,  ja que el pati és petit i,  tot i que pot ser una solució temporal,  36 
caldria pensar en una proposta definitiva. Pel  que fa als vestidors,  estan en desacord  que es 37 
faci la carta als reis i creuen que l’Ajuntament de Llagostera pot assumir perfectament aquesta 38 
despesa. Quant al teulat de l’església,  no es competència de l’Ajuntament i és evident que 39 
amb la subvenció de què es disposa no es pot fer. Quant a la instal·lació d’aigua a Mont-Rei,   40 
també hi estarien d’acord però pensen que el que en realitat importa és que els usuaris tinguin 41 
aigua suficient i de bona qualitat. També estan d’acord en el tema de la biblioteca,  però 42 
pensen que caldria replantejar-se si es bo treure-la del nucli antic. La rotonda del Carril es va 43 
dir que havia d’anar a càrrec de l’Ajuntament i ara es demana que s’incloguin el pressupost de 44 
la Generalitat. 45 
Diu que al seu entendre i de cares a l’efectivitat de la petició,  seria millor demanar menys 46 
coses  ja que si se’n demanen tantes pot ser que no se’n concedeixi cap i pensen que s’hauria 47 
de prioritzar. 48 
El Sr. Alcalde respon que,  pel que fa a la rotonda del Carril,  tot i que la Generalitat diu que 49 
ho ha de fer l’Ajuntament,  el seu grup  pensa que no és així. 50 
El Sr. Barceló diu que de cares a l’ampliació de la Llar d’Infants primer s’ha de mirar si és 51 
possible i per això s’ha demanat un estudi. Pel que fa als vestidors del camp de futbol,  fa dos 52 
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anys que es demana subvenció i quan se sàpiga si es dóna o no es veurà què es fa, tot i que és 1 
una obra necessària ja que tenen molts anys d’antiguitat. 2 
La Sra. Vila diu que,  pel que fa al trasllat de la biblioteca,  ja es va valorar la necessitat que el 3 
barri vell necessita que hi hagi activitat, però es pensa que l’edifici pot tenir altres usos com 4 
ara que s’instal·lin alguns dels serveis municipals o activitats culturals. Diu que l’edifici actual 5 
es de difícil accés, que no disposa d’aparcament  i que la superfície és insuficient per la 6 
quantitat d’habitants que té Llagostera, ja que es té la intenció de promocionar l’ús quotidià de 7 
la biblioteca. 8 
El Sr. Alcalde diu que els responsables de la Generalitat en aquest tema els han animat a 9 
presentar el projecte i sol·licitar subvenció.  10 
El Sr. Alcalde manifesta  que pensen que l’estratègia de presentar al·legacions  dóna resultat, 11 
ja que l’any 2001 es varen presentar al·legacions i les actuacions demanades es varen incloure 12 
al pressupost del 2002. 13 
El Sr. Comas diu que coincideixen amb el Sr. Barceló en considerar els vestidors del camp de 14 
futbol necessaris ja que fa més de 50 anys que es varen construir. Quant al que ha dit la Sra. 15 
Vila de la manca d’aparcament vora l’actual biblioteca ha de dir que tampoc hi ha aparcament 16 
a la nova ubicació. 17 
 18 
El dictamen és aprovat amb el següent resultat: 19 
A favor 7 (ELL) 20 
Abstenció 5  CiU)  21 
 22 
“Antecedents 23 
El contingut del projecte de pressupostos de la Generalitat que ha realitzat el govern de 24 
Convergència i Unió per a l’any 2003 contempla les següents actuacions per al municipi de 25 
Llagostera: 26 
 27 
* IES Llagostera   2.081.000 euros 28 
* Variant Llagostera C-250  1.726.000 euros 29 
* Antic tram C-253a pk 22-24,9    183.000 euros 30 
 31 
És de celebrar la inclusió d’aquestes actuacions i que, finalment, puguin ésser una realitat dins 32 
el proper any. 33 
Pel que fa a l’IES, el bon ritme de les obres que ja s’estan realitzant fa pensar en la seva 34 
entrada en funcionament el proper curs escolar 2003-2004. 35 
Quant a la variant de Llagostera, aquesta actuació no només ha de resoldre mancances del 36 
municipi, principalment ha de beneficiar tots aquells conductors que freqüenten la zona de la 37 
Costa Brava centre. És del tot imprescindible que no s’endarrereixi més temps. 38 
La darrera actuació (antic tram C-253a) ja ha estat executada en la seva 1ª. fase. Com  bé 39 
contempla el projecte, queda pendent una 2ª. fase consistent en la construcció d’una rotonda 40 
que ordeni l’entrada de vehicles al nostre municipi. 41 
Pel que fa a altres actuacions previstes en els pressuposts del 2002, hem de manifestar que el 42 
finançament per a l’ampliació del CAP Llagostera ha estat insuficient. Malgrat els esforços 43 
realitzats per aquesta Corporació per ajustar-se a la despesa prevista pel Servei Català de la 44 
Salut, la necessitat de garantir un servei sanitari acceptable ha fet inevitable una major despesa 45 
i, fins i tot, considerem que queden arranjaments pendents de fer per tal que l’actuació 46 
realitzada en el nostre Dispensari sigui digna. 47 
Com ja vam fer l’any passat, tornem a reclamar la definitiva desaparició de mòduls 48 
prefabricats al CEIP Lacustària. Considerem prioritària l’execució d’aquestes obres 49 
d’ampliació. 50 
Per altra banda, la creixent demanda de serveis d’atenció per als més petits (0 - 3 anys) i per 51 
als més grans fa necessari que plantegem dues ampliacions d’equipaments de titularitat 52 
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municipal: la Residència Josep Baulida i la Llar d’Infants El Niu. Pensem que la sintonia 1 
d’aquestes actuacions amb les prioritats fetes públiques pel govern de la Generalitat haurien de 2 
fer possible el seu reflex en els pressupostos.  3 
En un altre ordre de coses hem d’expressar la nostra decepció davant la denegació o falta de 4 
resposta a diverses sol·licituds de subvenció: 5 

 Ampliació del Centre de Dia de la Residència Josep Baulida 6 

 Vestidors del camp de futbol 7 

 Restauració del teulat de l’església parroquial 8 
Hem de manifestar que aquests i altres projectes que tot seguit enumerem són de vital 9 
importància per al nostre municipi i pensem que seria necessari habilitar les corresponents 10 
partides del pressupost de la Generalitat amb fons suficients per poder donar suport econòmic 11 
a algunes de  les peticions que faci aquesta corporació, atès que sense la col·laboració 12 
econòmica de la Generalitat serien pràcticament inviables. 13 
Els altres projectes són: 14 

 Portada d’aigua en alta a la Urbanització Mont Rei 15 

 Ampliació del dipòsit municipal d’aigua 16 

 Reordenació del nucli antic amb la restauració del castell i les muralles 17 

 Nova biblioteca municipal 18 
Per tot això, la Comissió informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació ciutadana i 19 
comunicació, Ensenyament i esports proposa al Ple l’adopció del següent acord:  20 
Primer.- Sol.licitar al Govern de la Generalitat que inclogui en el seu pressupost per a l’any 21 
2003 les següents modificacions: 22 
1.- Incloure partides suficients per als següents projectes: 23 

 2ª. fase antic tram C-253ª 24 

 Obres complementàries ampliació CAP 25 

 Ampliació CEIP Lacustària 26 

 Ampliació Residència Josep Baulida 27 

 Ampliació Llar d’Infants 28 
2.- Incloure partides suficients per atendre algunes de les peticions de finançament per als 29 
següents projectes  per part d’aquesta corporació: 30 

 Portada d’aigua en alta a la Urbanització Mont Rei 31 

 Ampliació del dipòsit municipal d’aigua 32 

 Reordenació del nucli antic amb la restauració del castell i les muralles 33 

 Nova biblioteca municipal 34 

 Ampliació del Centre de Dia de la Residència Josep Baulida 35 

 Vestidors del camp de futbol 36 

 Restauració del teulat de l’església parroquial 37 
Segon.- Trametre aquest acord per fax i/o correu electrònic i per correu urgent als grups 38 
parlamentaris de CiU, PSC, ERC, PP i IC-V al Parlament de Catalunya per tal que el puguin 39 
introduir entre les esmenes a fer a l’esmentat projecte de pressupost.” 40 
 41 
4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, SERVEIS 42 
SOCIALS, SOLIDRITAT I COOPERACIÓ I OBRES I SERVEIS:  43 
 44 

4.1 Modificar els articles 4 i 5 dels Estatuts de la Residència Josep Baulida i aprovar-los 45 
definitivament. 46 
 47 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde diu que el Ple va aprovar provisionalment els estatuts i 48 
que durant el període d’exposició no hi hagut cap reclamació, no obstant això l’òrgan 49 
competent de la Residència Josep Baulida ha proposat que d’ofici s’introdueixi una 50 
modificació al text inicialment aprovat per tal que els estatuts contemplin la totalitat de serveis 51 
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que dóna la residència. La Sra. González pren la paraula i diu que el vot del seu grup serà en 1 
contra, ja que aquesta reforma no es va aprovar per unanimitat i no estan d’acord amb 2 
l’establiment del servei de càtering. 3 
La Sra. Pla explica que la residència va posar en funcionament un servei de càtering per a les 4 
escoles i la llar d’infants del poble, ja que així ho van aconsellar els tècnics de sanitat, i ara de 5 
l'únic que es tracta es de  modificar els estatuts perquè contemplin aquests serveis. 6 
El Sr. Alcalde diu que al seu entendre tot el que sigui en benefici de la comunitat ha de tenir el 7 
vot favorable de l’Ajuntament. 8 
 9 
S’aprova el dictamen amb el següent resultat: 10 
A favor                     7   (ELL) 11 
En contra                  5    (CiU) 12 
 13 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 de setembre de 2002, va aprovar inicialment 14 
el nou redactat dels Estatuts de la Residència Josep Baulida; 15 
Atès que han estat exposats al públic per un període de 30 dies mitjançant anuncis al DOGC 16 
(núm. 3735, de 8 d’octubre) i al BOP (núm. 195, de 10 d’octubre); 17 
Atès que no s’hi ha presentat reclamacions ni al·legacions; 18 
Atès, però, que d’ofici l’Ajuntament considera necessari introduir-hi una modificació perquè 19 
hi quedin reflectits altres serveis que el centre presta o pot prestar, a banda de l’ús residencial 20 
o de centre de dia,  21 
La Comissió informativa de Seguretat ciutadana, Serveis socials, Solidaritat i cooperació, 22 
Obres i serveis, Promoció local i Sanitat i consum proposa al Ple l’adopció del següent acord:  23 
Primer.- Modificar els articles 4 i 5 dels Estatuts de la Residència Josep Baulida en el sentit 24 
següent: 25 
Article 4: Introduir un apartat 4.2 amb el següent text: També es podran prestar serveis a no 26 
residents al centre ni usuaris del centre de dia, sempre i quan beneficiïn la comunitat en 27 
general, previ acord de la Junta. 28 
Article 5.- Introduir un apartat 5.2 amb el següent text: Podrà ser usuari dels serveis previstos 29 
a l’article 4.2 qualsevol persona, grup o col·lectiu del municipi. 30 
Segon.- Aprovar definitivament els Estatuts de la Residència Josep Baulida i publicar-los 31 
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i una referència de la dita publicació al Diari 32 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 33 
 34 

5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA, FESTES I JOVENTUT:  35 
 36 
5.1  Crear el Consell Municipal del Patrimoni Cultural i aprovar-ne el seu Reglament.  37 
 38 
Es llegeix el dictamen i la Sra. Vila explica que serà una entitat consultiva i que va en la línia 39 
del que s’està fent en els últims temps. Diu que amb el PALS s’ha fet esment a la participació 40 
ciutadana, però que no voldrien que tot es quedés al paper i que per aquesta raó s’han creat 41 
diversos òrgans,   que es vol que siguin la veu del ciutadà i que pugui arribar directament a 42 
l’administració. 43 
El Sr. Alcalde diu que a la proposta ja s’hi hauria d’incloure el nomenament del regidors que 44 
han de formar part d’aquesta comissió. 45 
Tots els grups es mostren d’acord a incloure aquest punt a l’acord. 46 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que veuen bé l’objectiu i les funcions de la comissió i 47 
pensen que pot ser útil, i que al seu entendre el regidor de Cultura hauria de formar part 48 
sempre d’aquesta comissió. Seguidament diu que la proposta parla que la comissió la 49 
constituiran de 10 a 30 membres que seran designats per l’Alcalde i que al seu entendre 50 
s’haurien de consensuar. El Sr. Comas també demana que al punt 4 del reglament s’hi afegeixi 51 
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“previ dictamen de la Comissió Informativa” i al punt 5è.,  que parla de la durada del mandat,  1 
digui  “excepte els regidors”.  2 
La Sra. Vila pren la paraula i diu que el reglament és punt de reunions amb gent que formarà 3 
part del Consell perquè està interessat en aquest tema i que es pensa que estigui format per 4 
diferents grups de treball.  5 
El Sr. Alcalde respon que en relació al que ha dit el Sr. Comas que no troba adient que sigui 6 
l’Alcalde qui designi qui formarà part de la comissió,  ha de dir que pensen que el nombre és 7 
prou extens perquè hi tingui cabuda tothom qui hi  estigui interessat. 8 
Seguidament es procedeix a designar els membres que formaran part de la Comissió: 9 
President:  Sr. Lluís Postigo  10 
Vocals: Sra. Montserrat Vila, en rep. d’ELL  i  Sr. Manel Ramírez  en rep. de CiU.  11 
 12 
El Sr. Alcalde acaba dient que convida totes les persones que tinguin interès en el tema a 13 
participar-hi. 14 
 15 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  16 
 17 
“Vists l’interès que des de fa molts anys  diversos sectors de la població han tingut en  relació 18 
al patrimoni cultural de Llagostera, fruit del qual són les col·leccions arqueològiques i 19 
etnològiques conservades en diverses instal·lacions municipals.  20 
Atès que la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català encomana als ajuntaments la tasca de 21 
vetllar per la integritat, la protecció, la conservació, l’acreixement i la difusió del patrimoni 22 
cultural català 23 
Vist que la mateixa Llei encomana als ajuntaments estimular  la participació de la societat en 24 
tots els àmbits relacionats amb el patrimoni  25 
La Comissió Informativa de Medi Ambient, Protecció Civil, Cultura, Festes i Joventut proposa 26 
al Ple l’adopció del següent acord:  27 
Primer.- Crear el Consell Municipal del Patrimoni Cultural. 28 
Segon.- Aprovar el Reglament del Consell Municipal del Patrimoni Cultural. 29 
Tercer.- Exposar-lo al públic pel termini de 30 dies, passat el qual i si no es presenten 30 
al.legacions es considerarà aprovat definitivament i es publicarà íntegrament en el Butlletí 31 
Oficial de la Província. 32 
Quart.- Designar els següents representants de l’Ajuntament: Lluís Postigo García, 33 
Montserrat Vila Gutarra i Manel Ramírez Malagón.  34 
 35 

6è.- MOCIONS.-  36 
 37 
No se’n presenten.  38 
 39 

7è.- PROPOSTES URGENTS.-  40 
 41 
No se’n presenten.  42 
 43 
8è.- PRECS I PREGUNTES.-  44 
 45 

8.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.  46 
 47 
No se’n presenten. 48 
 49 

8.2 Referents a altres qüestions. 50 
 51 
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El Sr. Comas pren la paraula i diu que aquesta tarda no hi havia llum al barri vell i pregunta si 1 
és una excepció o si és habitual. 2 
La Sra. Pla respon que ja s’ha passat un avís a tot el poble explicant que s’està arranjant 3 
l’enllumenat i col·locant diferencials ja que no n’hi havia quasi enlloc i això fa que saltin,  4 
cosa que abans no passava, però que de totes maneres s’espera que en breu quedi resolt el 5 
tema. 6 
 7 
La Sra. González demana que es requereixi al propietari de la Torre del c/ Albertí que podi bé 8 
els arbres per evitar les molèsties que es produeixen als veïns.  9 
 10 
El Sr. Soler pren la paraula i  diu que en  les reunions que es fan del  PALS s’hauria de fer una 11 
valoració de les propostes per escrit i cal recollir els papers que es donen per poder-la fer. 12 
El Sr. Alcalde diu que ja es varen recollir. 13 
El Sr. Soler diu que no es va dir i que la gent estava confosa. 14 
El Sr. Alcalde respon que li sembla evident que si es reparteixen unes enquestes el lògic és que 15 
la gent les torni i que no se les quedi. No obstant això,  diu que es reiterarà a les properes 16 
reunions. 17 
El Sr. Soler diu que si es gasten més de set milions de pessetes cal que les coses es facin be. 18 
El Sr. Alcalde respon que amb la quantitat que ha dit el Sr. Soler també hi havia inclòs l’estudi 19 
dels usos en sòl no urbanitzable. 20 
El Sr. Soler també diu que a la reunió va sortir el tema de la circulació del poble i demana a la 21 
Sra. Pla com a regidora de circulació que de cares al pressupost de l’any vinent s’inclogui una 22 
partida per fer un estudi global de circulació. 23 
El Sr. Postigo respon que aquest tema  s’haurà de tractar en els pressupostos. 24 
 25 
El Sr. Soler pren de nou la paraula i diu que no troba bé que l’Alcalde respongui sempre els 26 
precs i les preguntes que l’oposició adreça directament als regidors de l’equip de govern. Que 27 
suposa que els regidors, com a responsables de la seva a`rea, estan prou qualificats per 28 
respondre a l’oposició sense que hi hagi d’haver ningú que pensi o parli per ells i que suposa 29 
que els regidors d’ELL no són muts i poden pensar i contestar per si sols.  30 
El Sr. Alcalde diu que no es CiU qui ha de dir qui ha de respondre les preguntes sinó el propi 31 
grup d’ELL. 32 
La Sra. Vila pren la paraula i recrimina l’actitud i el to del Sr. Soler, ja que diu que el Sr. Soler 33 
sempre diu les coses sense saber-les  i que en relació al PALS s’han fet moltes reunions perquè 34 
surti un bon treball. Afegeix que en aquest procés del PALS, l’equip de govern no intervindrà 35 
per res i no té cap interès a intervenir en la diagnosi, i que de cap manera les mancances o els 36 
problemes que es poden detectar es poden imputar a l’actual equip de govern sinó que són el 37 
resultat de les incapacitats i les  mancances d’una colla d’anys, però la diferència és que 38 
l’actual equip de govern ha tingut la valentia de fer-lo i fer-ne la màxima difusió. 39 
El Sr. Soler diu que només ha fet una proposta i que CiU mai ha fet ús del que hagi pogut 40 
sortir en l’estudi del PALS. 41 
El Sr. Comas diu que el PALS no analitza les ineptitud ni analitza el passat, sinó que s’avalua 42 
una realitat i la forma de buscar el millor per a Llagostera de cares al futur, i que si es va 43 
encarregar el PALS per treure el drapets al sol pensa que s’han equivocat  i que s’han 44 
malgastat els diners. 45 
El Sr. Alcalde diu que el PALS no és cap auditoria sinó que es posaran de manifest unes 46 
realitats que permetran planificar el futur del poble. 47 
 48 
I no havent-hi més temes per tractar,  a tres quarts d’onze del vespre s’aixeca la sessió de la 49 
qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho 50 
certifico.  51 



 1

ACTA Nº 10/2002 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2002.-  2 

 3 

A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia divuit de desembre de l’any dos mil dos es 4 
reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes de l’Ajuntament sota la Presidència de 5 
l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels regidors Srs. Jaume Moll Ferrandis, 6 
Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Miquel Ramis Coris, 7 
Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas, Josep Ayach Costa, Ramon Soler Salvadó i 8 
Encarna González Ferrando. 9 
Els Srs. Manel Ramírez i Salvador Devant s’incorporaran al moment que es dirà.     10 
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  11 
 12 

1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 27-11-2002. 13 
 14 
El Sr. Comas diu que el seu grup té esmenes a  fer a l’acta, però que el Sr. Ramírez és qui té 15 
les notes i s’espera que arribi d’un moment a l’altra. 16 
El Sr. Alcalde,  davant la manifestació del Sr. Comas,  diu que es modifica l’ordre dels punts i 17 
que l’aprovació de l’acta es tractarà quan el Sr. Ramírez s’incorpori a la sessió. 18 
 19 
Seguidament el Sr. Alcalde justifica el fet que la sessió sigui extraordinària pel fet  que el  dia 20 
que corresponia fer l’ordinària coincidia amb el dia de Nadal. 21 
També diu que cal esmenar l’enunciat del punt 3.5 de l’ordre del dia,  que en lloc de dir 22 
aprovació del conveni ha de dir ratificació del conveni. 23 
Per altra banda diu que tot i que a l’ordre del dia hi figura el punt de mocions prèvia declaració 24 
de la urgència,  no es tractaran, ja que en ésser un ple extraordinari no es poden tractar temes 25 
per urgència. 26 
 27 

2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE 28 
COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:  29 
 30 

2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  31 
 32 
Seguidament dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia núm. 1173 a 1261.  33 
 34 

2.2 Acords de Comissió de Govern.  35 
 36 
A continuació informa dels següents acords de la Comissió de Govern: 37 
 38 
Sessió del dia 3-12-2002: 39 
Adjudicació de la redacció del projecte de la 1a. fase d’accessibilitat que comprèn els carrers 40 
Àngel Guimerà, Almogàvers i Consellers. 41 
Adjudicació de la redacció del projecte executiu de les obres del Passeig Pompeu Fabra. 42 

 43 
2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 44 
representació.  45 
 46 
El Sr. Alcalde informa que,  tal com queda reflectit en el punt 5.1,  en el Consell Escolar de la 47 
Llar d’infants es va tractar del projecte d’ampliació de la Llar d’infants municipal. 48 

 49 
2.4 Contractacions de personal.  50 
 51 



 2

Contractació de la  Sra. Teresa Morilla com a peó de la brigada municipal per substituir un 1 
treballador que està de baixa per malaltia.  2 
 3 

3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:  4 
 5 
3.1 Aprovació provisional de la modificació de les Normes Subsidiàries en relació al nucli 6 
antic.  7 
 8 
En aquest punt el Sr. Ramírez s’incorpora a la sessió. 9 
 10 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde informa que es va presentar una al·legació en el període 11 
d’informació pública que ha estat estimada. 12 
El Sr. Comas diu que en el seu moment ja varen manifestar el seu acord amb la proposta llevat 13 
del punt que ara es modifica i,  per tant, el seu vot serà favorable. 14 
 15 
S’aprova  per unanimitat la següent proposta:  16 

 17 
“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 24 d’abril de 2002, va aprovar inicialment el projecte 18 
de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament respecte al nucli antic, 19 
redactat pels serveis tècnics municipals i promogut per l’Ajuntament. 20 
El projecte ha estat exposat al públic durant un mes, mitjançant anuncis inserits en el BOP nº 21 
91, de 13-5-02, el Diari “El Punt”, de 9-5-02, i tauler d’edictes de l’Ajuntament, i l’acord 22 
d’aprovació inicial ha estat notificat individualment als propietaris afectats. 23 
Durant el tràmit d’exposició pública s’ha presentat una única al·legació, per part del senyor 24 
Carles Serrat Fàbrega (R.E. 2182, de 31.7.2002), en el sentit que es mantingui la qualificació 25 
de nucli antic (clau 6) a la finca del c/Processó, 17, de la seva propietat. 26 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals, favorable a l’acceptació de l’al·legació 27 
indicada, circumstància que a la vegada aconsella mantenir també la mateixa qualificació a les 28 
finques del c/ Olivareta, 40 a 42. 29 
D’acord amb  l’article 59.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la 30 
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística aplicable encara aquí en 31 
virtut de la disposició transitòria tercera, apartat 2, de la Llei 2/2002, de 14 de març, 32 
d’urbanisme, i la resta de normativa concordant. 33 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 34 
Comunicació, Ensenyament i Esports  proposa al Ple  l’adopció del següent acord:  35 
Primer.- Estimar l’al·legació presentada pel senyor Carles Serrat Fàbrega, en el sentit de 36 
mantenir la qualificació de nucli antic (clau 6) a la finca del c/ Processó, 17, i, en 37 
conseqüència, mantenir també aquesta qualificació a les finques del c/ Olivareta, 40 a 42. 38 
Segon.- Aprovar provisionalment  el projecte de modificació puntual de les Normes 39 
Subsidiàries de planejament respecte al nucli antic, redactat pels serveis tècnics municipals i 40 
promogut per l’Ajuntament, introduint-hi la modificació assenyalada a l’apartat anterior. 41 
Tercer.- Trametre dos exemplars del projecte i una còpia completa de l’expedient 42 
administratiu a la Comissió d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva i 43 
posterior publicació al DOGC als efectes de l’entrada en vigor. 44 
Quart.- Notificar aquest acord als propietaris afectats.” 45 
 46 

1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 27-11-2002. 47 
 48 
Seguidament es passa a tractar el 1r. punt de l’ordre del dia, d’aprovació de l’acta de la sessió 49 
anterior. 50 
 51 
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El Sr. Soler demana que a la pagina 10 línia 21 s’afegeixi després de demana “a la Sra. Pla 1 
com a regidora de circulació” i a la mateixa pàgina línia 22 després d’estudi s’hi afegeixi la 2 
paraula “global”. 3 
El Sr. Soler també demana que a la pàgina 10 el paràgraf que comença a la línia 25 quedi 4 
redactat de la següent forma “ El Sr. Soler pren de nou la paraula i diu que no troba bé que 5 
l’alcalde respongui sempre els precs i les preguntes que l’oposició adreça directament als 6 
regidors de l’equip de govern. Que suposa que els regidors, com a responsables de la seva 7 
àrea,  estan prou qualificats per respondre a l’oposició sense que hi hagi d’haver ningú que 8 
pensi o parli per ells i que suposa que els regidors d’ELL no són muts i poden pensar i 9 
contestar per si sols”. 10 
 11 
La Sra. González pren la paraula i demana  que a la pagina 10 línia 9 on diu “vianants” es 12 
rectifiqui per “veïns”. 13 
 14 
L’acta és aprovada per unanimitat amb les esmenes anteriors.   15 
 16 

3.2 Aprovació provisional del Pla especial del nucli antic.  17 
 18 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde diu que sobre aquest tema se n’ha parlat moltes vegades 19 
i que s’han fet actes públics per donar-lo a conèixer i perquè els interessats poguessin 20 
presentar-hi al·legacions. Segueix explicant que aquest projecte el que fa es desenvolupar les 21 
normes subsidiàries de planejament aprovades l’any 1983 i explica quines són les finalitats del 22 
pla i que s’intenta posar fi a la degradació del nucli antic,  en el qual no s’hi ha fet mai cap 23 
actuació. Diu que els redactors del projecte han fet treball de camp i seguidament fa una síntesi 24 
dels aspectes que recull el pla. 25 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que ja en el seu moment varen dir que hi estaven d’acord, 26 
no obstant això tenen dubtes en els punts 3 i 7,  que fan referència als materials que s’han 27 
d’emprar en les façanes, ja que creuen que en molts casos el tractament amb pedra també es 28 
prou digne i creuen que no s’hauria d’ésser tan restrictiu i deixar la porta oberta perquè en 29 
casos degudament justificats es pugui deixar pedra. Afegeix que tampoc estan d’acord que no 30 
es permeti el color natural de la fusta i en canvi que es permeti  els lacats. 31 
El Sr. Alcalde diu que possiblement deixar la fusta en color natural es podria acceptar, però 32 
pel que fa al tractament de les façanes,  diu que el criteri tècnic és molt clar i que l’informe que 33 
el Departament de Cultura ha tramès en l’expedient del POUM precisament fa referència a 34 
aquest aspecte i aconsella que les façanes siguin arremolinades. El seu grup pensa que s’ha de 35 
primar un element de conjunt que tingui una sintonia i pensa que queda plenament justificat,  36 
ja que quasi totes les cases són arrebossades i es vol que la muralla que és de pedra sobresurti 37 
del conjunt. 38 
El Sr. Comas pren de nou la paraula i diu que pot ésser que algun edifici hagi passat per alt i 39 
que tampoc entenen que es permetin ràfecs metàl·lics i formigó. 40 
El Sr. Alcalde respon que evidentment que no té els coneixements tècnics que pot tenir el Sr. 41 
Comas per la seva professió, però té confiança en els tècnics que han redactat el projecte. 42 
El Sr. Comas reitera que discrepen amb el que diu el punt 3. 43 
 44 
Sotmès el dictamen  següent a votació, és aprovat per unanimitat: 45 
 46 
“El Pla especial del nucli antic, redactat pels arquitectes Elisabet Pascual Pich i Josep Mariné 47 
Pascual i promogut pel propi Ajuntament, va ser aprovat inicialment per Decret de l’Alcaldia 48 
382/2002, de 25 d’abril. 49 
El Pla especial va ser exposat al públic durant un termini inicial d’un mes, mitjançant anuncis 50 
inserits al BOP núm. 91, de 13.5.2002, el diari El Punt de 9.5.2002 i al tauler d’edictes de la 51 
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corporació, termini que finalment va ser prorrogat fins al 31.7.2002 en virtut del Decret de 1 
l’Alcaldia 541/2002, de 14 de juny. 2 
Durant el tràmit d’exposició al públic s’han presentat diferents al·legacions, les quals han estat 3 
informades pel arquitectes redactors, segons informe que consta a l’expedient i que 4 
s’assenyala i es dóna per reproduït a efectes de motivació. 5 
Vist l’informe favorable de la Comissió territorial de Girona, del Consell del Patrimoni 6 
Cultural, reunida en sessió de 4.11.2002, a qui es va demanar informe en tant que organisme 7 
afectat per raó de llur competència sectorial.   8 
D’acord amb l’article 60 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la 9 
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, aplicable encara aquí en 10 
virtut de la disposició transitòria vuitena de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 11 
I de conformitat amb el règim de competències previst a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 12 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 13 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 14 
Comunicació, Ensenyament i Esports  proposa al Ple  l’adopció del següent acord:  15 
Primer.- Estimar les al·legacions presentades per en Joaquim Puig Prunell (registre d’entrades 16 
1607, de 6.6.2002), en representació de la Dolors Bofill Salvatella, i per en Carles Serrat 17 
Fàbrega (registre d’entrades 2182, de 31.7.2002), i desestimar, en canvi, l’al·legació 18 
presentada per la Joana Espinet Torres i la Dolors Deu Torres (registre d’entrades 1452, de 19 
24.5.2002), en base a l’informe tècnic que hi ha a l’expedient. 20 
Segon.- Aprovar provisionalment el projecte de Pla especial del nucli antic, redactat pels 21 
arquitectes Elisabet Pascual Pich i Josep Mariné Pascual i promogut pel propi Ajuntament, 22 
incorporant-hi les modificacions derivades de les al·legacions que han estat estimades, i 23 
condicionant la seva aprovació definitiva i posterior entrada en vigor a l’aprovació definitiva i 24 
entrada en vigor de la modificació puntual de les Normes subsidiàries respecte al nucli antic, 25 
aprovada provisionalment en aquesta mateixa sessió plenària i amb la que aquest Pla especial 26 
es tramita simultàniament. 27 
TERCER.- Trametre tres exemplars del projecte i una còpia completa de l’expedient 28 
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes de la seva 29 
aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC. 30 
Quart.- Notificar-ho a les persones que han presentat al·legacions, juntament amb una còpia 31 
de l’informe tècnic motivador.” 32 
 33 

3.3 Aprovació provisional del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic.  34 
 35 
En aquest punt el Sr. Devant s’incorpora a la sessió. 36 
 37 
El Sr. Alcalde diu que amb aquesta aprovació es vol donar acompliment a les previsions de les 38 
NNSS de l’any 1983. Pensen que és necessari donar protecció als béns mobles i immobles del 39 
municipi. Seguidament explica en què es basa el projecte i les condicions que s’han tingut en 40 
compte. Diu que el projecte protegeix 111 edificis i 23 jaciments arqueològics. Segueix 41 
explicant que es plantejaven dubtes sobre quin tractament s’havia de donar a les façanes  de 42 
les masies de pagès i que d’acord amb l’informe emès pels tècnics redactors, al qual dóna 43 
lectura, s’aconsella l’arrebossat,  però que així com en el cas de nucli antic no tenen cap dubte, 44 
ja que prima l’element de conjunt,  en el cas de les masies de pagès és diferent i creuen que 45 
seria bo deixar la porta oberta tot i aconsellant que preferiblement s’arrebossin. 46 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que celebren aquest canvi de criteri de l’equip de govern,  ja 47 
que no estan d’acord amb el criteri dels tècnics redactors i pensen que és més que discutible i 48 
que en tot cas és un tema de gustos. 49 
El Sr. Ayach pren la paraula i diu que,  tot i que estan d’acord que aquest tipus d’arquitectura 50 
s’ha de preservar,  no entenen la raó per què unes masies hi són i les altres no i seguidament 51 
relaciona tota un sèrie de masies que pensa que són com a mínim tan interessants com les que 52 



 5

figuren al projecte i no obstant no hi consten. També diu que no estan d’acord que en alguns 1 
casos s’afecti una línia de 100 metres, ja que de vegades pot fer inviables algunes activitats. 2 
També diu que,  tal com va manifestar a la Comissió informativa,  hi ha el cas del Molí de can 3 
Llambí, al qual s’obliga a fer una paret perimetral a la bassa quan no es pot acreditar que mai 4 
hagi existit aquest mur i que entenen que no es pot obligar a fer una cosa que no se sap de cert 5 
si mai hi ha estat. 6 
El Sr. Alcalde diu que no hi ha res més lluny de la intenció de l’equip de govern de posar 7 
problemes al desenvolupament de les activitats rurals,  sinó que el que es tracta és de protegir 8 
les masies i que no s’ha d’oblidar que és un Pla Especial obert que permet fer-hi 9 
modificacions. Quant al fet que hi hagi cases que no hi figurin,  el treball s’ha fet en base uns 10 
llistats dels tècnics i de l’arxiu. Per altra banda els coberts que es poden trobar en volum 11 
disconforme no vol pas dir que hagin d’anar a terra,  i,  quant a l’obligació de refer els murs de 12 
la bassa,  només serà quan es vulgui fer una actuació sobre aquest lloc. 13 
El Sr. Ayach insisteix que ja al mes de maig es va dir que hi faltaven masies, per la qual cosa 14 
es podia haver solucionat. 15 
El Sr. Comas diu que no queda clar quins criteris s’han seguit per incloure unes  masies i altres 16 
no. 17 
El Sr. Alcalde diu que en el projecte hi consta una fitxa exhaustiva de cada element a protegir 18 
on s’expliquen els criteris d’inclusió. 19 
La Sra. Vila  diu que els criteris amb què s’ha fet el catàleg estan plenament justificats pel que 20 
fa a les masies,  mentre que els dels elements arqueològics  no estan gaire bé. 21 
 22 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat: 23 
A favor       7  (ELL) 24 
En contra    6  (CiU) 25 
 26 
“El Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de Llagostera, que inclou també el 27 
Catàleg de béns d’interès històric, artístic i arquitectònic, i un annex de jaciments 28 
arqueològics, redactat pels arquitectes Elisabet Pascual Pich i Josep Mariné Pascual i 29 
promogut pel propi Ajuntament, va ser aprovat inicialment per Decret de l’Alcaldia 383/2002, 30 
de 25 d’abril. 31 
El Pla especial va ser exposat al públic durant un termini inicial d’un mes, mitjançant anuncis 32 
inserits al BOP núm. 91, de 13.5.2002, al diari El Punt de 9.5.2002 i al tauler d’edictes de la 33 
Corporació, termini que finalment va ser prorrogat fins al 31.7.2002 en virtut del Decret de 34 
l’Alcaldia 541/2002, de 14 de juny. 35 
Durant el tràmit d’exposició al públic s’han presentat diferents al·legacions, les quals han estat 36 
informades pel arquitectes redactors, segons informe que consta a l’expedient.  37 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, que s’assenyala i es dóna per reproduït a efectes de 38 
motivació. 39 
Vist l’informe favorable de la Comissió Territorial de Girona, del Consell del Patrimoni 40 
Cultural, reunida en sessió de 4.11.2002, a qui es va demanar informe en tant que organisme 41 
afectat per raó de llur competència sectorial.   42 
D’acord amb l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la 43 
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, aplicable encara aquí en 44 
virtut de la disposició transitòria vuitena de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 45 
I de conformitat amb el règim de competències previst a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 46 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 47 
Primer.- 1) Estimar  les al·legacions presentades per: 48 
- Quim Padró Pascual (R.E. 1.558, de 3.6.02), en base a l’informe tècnic de l’arquitecta 49 

municipal que hi ha a l’expedient. 50 
- Carme Guich Massa (R.E. 1.584, de 5.6.02) , en base a l’informe tècnic de l’arquitecta 51 

municipal que hi ha a l’expedient. 52 
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- Joaquim Puig Prunell (R.E. 1.607, de 6.6.02) , en base a l’informe tècnic de l’arquitecta 1 
municipal que hi ha a l’expedient. 2 

- Jaume Gotarra Blanch (R.E. 1.634, de  l’11.6.02), en base a l’informe tècnic de l’arquitecta 3 
municipal que hi ha a l’expedient. 4 

- Clemens Schlettwein (R.E. 1.680, de 13.6.02), en base a l’informe tècnic de l’arquitecta 5 
municipal que hi ha a l’expedient. 6 

- Clemens Schletwein (R.E. 1.925, de 5.7.02) , en base a l’informe tècnic de l’arquitecta 7 
municipal que hi ha a l’expedient. 8 

- Pere Coris Ribera (R.E. 2.063, de 19.7.02). En l’al·legació presentada es sol·licita que en 9 
relació a la fitxa “VS15 La Torre”, no s’obligui a l’arrebossat de la façana i es permetin 10 
enderrocar uns cossos afegits als anys 30 al costat de la torre. 11 
Prèvia deliberació, un cop examinada l’al·legació i examinats els informes dels arquitectes 12 
redactors del Pla especial i de l’arquitecta municipal, s’acorda estimar les al·legacions 13 
formulades i: 14 
a) Acceptar la possibilitat de l’enderroc del cos afegit als anys 30 al costat est de la Torre. 15 
b) Permetre el repicat de les parets, si bé s’aconsella mantenir els arrebossats i els 16 

estucats,  ja que en la construcció tradicional l’arrebossat tenia la funció de garantir la 17 
impermeabilitat de les façanes realitzades amb paredat comú de còdols i morter de 18 
calç, permeables a l’aigua i la humitat del terreny; a més en els segles passats els costos 19 
en la construcció feien que l’arrebossat sols es realitzés en les construccions destinades 20 
a l’ús d’habitatge i de més poder adquisitiu, mentre que en les construccions auxiliars 21 
com quadres, coberts, pallisses o barraques, s’estalviaven despeses i es construïen 22 
sense arrebossar. Així l’arrebossat era un símbol de poder adquisitiu i que dignificava 23 
la construcció. El repicar les parets desvirtua els carreus (pedres escairades) existents 24 
en la resta de la façana com ara a les cantonades o a les llindes de finestres i portes.  25 

- Pere Coris Ribera (R.E. 2.064, de 19.7.02) , en base a l’informe tècnic de l’arquitecta 26 
municipal que hi ha a l’expedient. 27 

- Jordi Vidal de Llobatera Yglesias (R.E. 2.084, de 22.7.02), en base a l’informe tècnic de 28 
l’arquitecta municipal que hi ha a l’expedient. 29 

- Joaquim Ventura Valentí (R.E. 2.145, de 29.7.02), en base a l’informe tècnic de 30 
l’arquitecta municipal que hi ha a l’expedient. 31 

- Jaume Gotarra Blanch (R.E. 2.165, de 30.7.02), en base a l’informe tècnic de l’arquitecta 32 
municipal que hi ha a l’expedient. 33 

- Montserrat Calm Soler (R.E. 2.184, de 31.7.02), en base a l’informe tècnic de l’arquitecta 34 
municipal que hi ha a l’expedient. 35 

- Montserrat Calm Soler (R.E. 2.186, de 31.7.02). En l’al·legació presentada  en  relació a la 36 
fitxa “VS08 Can Bonet” es fa constar que les façanes són de pedra amb consonància a 37 
l’aspecte de les típiques masies catalanes. També manifesta que existeix un cobert al barri 38 
del davant de la masia. 39 
Prèvia deliberació, un cop examinada l’al·legació i examinats els informes dels arquitectes 40 
redactors del Pla especial i de l’arquitecta municipal, s’acorda estimar les al·legacions 41 
formulades i: 42 
a) Esmenar l’existència d’un porxo al costat del portal d’entrada al barri i oposat a la 43 

masia, i no permetre cap nova construcció al barri. 44 
b) Permetre el repicat de les parets, si bé s’aconsella mantenir els arrebossats i els  45 

estucats,  ja que en la construcció tradicional l’arrebossat tenia la funció de garantir la 46 
impermeabilitat de les façanes realitzades amb paredat comú de còdols i morter de 47 
calç, permeables a l’aigua i la humitat del terreny; a més en els segles passats els costos 48 
en la construcció feien que l’arrebossat sols es realitzés en les construccions destinades 49 
a l’ús d’habitatge i de més poder adquisitiu, mentre que en les construccions auxiliars 50 
com quadres, coberts, pallisses o barraques, s’estalviaven despeses i es construïen 51 
sense arrebossar. Així l’arrebossat era un símbol de poder adquisitiu i que dignificava 52 
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la construcció. El repicar les parets desvirtua els carreus (pedres escairades) existents 1 
en la resta de la façana com ara a les cantonades o a les llindes de finestres i portes.  2 

- Antoni Trias Trueta (R.E. 2.259, de 8.8.02), en base a l’informe tècnic de l’arquitecta 3 
municipal que hi ha a l’expedient. 4 

- Maria Auxiliadora Ferrer Martinell (R.E. 2.262, de 8.8.02), en base a l’informe tècnic de 5 
l’arquitecta municipal que hi ha a l’expedient. 6 

2) Estimar només en part  les al·legacions presentades per 7 
- Matilde Ferrer Martinell (R.E. 1.628, de 10.6.02), en base a l’informe tècnic de l’arquitecta 8 

municipal que hi ha a l’expedient. 9 
- Francesc Benedico Joseph (R.E. 1.677, de 13.6.02). En l’al·legació presentada en relació a 10 

la fitxa “VP03 Molí de can Llambí”, es fa constar: 11 
Que l’edifici no té tres crugies 12 
Que la riera és la de la Resclosa, i no de Banyaloques 13 
Que l’any,  1995 moment de la seva compra, no existia cap bassa per 14 
emmagatzemar aigua per al molí a la part posterior de l’edifici. 15 
Que no s’obligui a arrebossar o estucar l’exterior del seu edifici. 16 

Prèvia deliberació, un cop examinada l’al·legació i examinats els informes dels arquitectes 17 
redactors del Pla especial i de l’arquitecta municipal, s’acorda estimar parcialment les 18 
al·legacions formulades en el sentit que: 19 
a) De la documentació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, la riera figura amb els dos 20 

noms de la Resclosa i Banyaloques. Es desestima l’al·legació. 21 
b)  El fet que  l’any 1995 la bassa estigués tapada no impedeix la recuperació de les seves 22 

traces i, per tant, es desestima l’al·legació i s’acorda obligar a recuperar els murs 23 
perimetrals de la bassa en una alçada no inferior a 60 cm. 24 

c) Es permet el repicat de les parets, si bé s’aconsella mantenir els arrebossats i els 25 
estucats,  ja que en la construcció tradicional l’arrebossat tenia la funció de garantir la 26 
impermeabilitat de les façanes realitzades amb paredat comú de còdols i morter de 27 
calç, permeables a l’aigua i la humitat del terreny; a més en els segles passats els costos 28 
en la construcció feien que l’arrebossat sols es realitzés en les construccions destinades 29 
a l’ús d’habitatge i de més poder adquisitiu, mentre que en les construccions auxiliars 30 
com quadres, coberts, pallisses o barraques, s’estalviaven despeses i es construïen 31 
sense arrebossar. Així l’arrebossat era un símbol de poder adquisitiu i que dignificava 32 
la construcció. El repicar les parets desvirtua els carreus (pedres escairades) existents 33 
en la resta de la façana com ara a les cantonades o a les llindes de finestres i portes.  34 

- Richard Whitehead (R.E. 1.735, de 18.6.02). En l’al·legació presentada en relació a la fitxa 35 
“VG06 Can Guardiola”, demana que s’exceptuï de protecció la quadra de davant de la 36 
masia i no s’obligui a arrebossar les façanes de la masia. 37 
Prèvia deliberació, un cop examinada l’al·legació i examinats els informes dels arquitectes 38 
redactors del Pla especial i de l’arquitecta municipal, s’acorda estimar parcialment les 39 
al·legacions formulades: 40 
a) L’edificació de planta baixa destinada a quadra de bestiar, i amb un cobert suportat per 41 

capitells quadrats i columnes de pedra,  constitueix un magnífic exemplar 42 
d’arquitectura popular i simple però realitzada amb elements treballats. Aquesta 43 
construcció contrasta amb la façana principal de la masia més acadèmica. S’acorda 44 
desestimar aquesta al·legació. 45 

b) Es permet el repicat de les parets, si bé s’aconsella mantenir els arrebossats i els 46 
estucats,  ja que en la construcció tradicional l’arrebossat tenia la funció de garantir la 47 
impermeabilitat de les façanes realitzades amb paredat comú de còdols i morter de 48 
calç, permeables a l’aigua i la humitat del terreny; a més en els segles passats els costos 49 
en la construcció feien que l’arrebossat sols es realitzés en les construccions destinades 50 
a l’ús d’habitatge i de més poder adquisitiu, mentre que en les construccions auxiliars 51 
com quadres, coberts, pallisses o barraques, s’estalviaven despeses i es construïen 52 
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sense arrebossar. Així l’arrebossat era un símbol de poder adquisitiu i que dignificava 1 
la construcció. El repicar les parets desvirtua els carreus (pedres escairades) existents 2 
en la resta de la façana com ara a les cantonades o a les llindes de finestres i portes.  3 

- Rafael Aranda en representació de Josep Viñas i Teresa Carbonell (R.E. 2.098, de 4 
23.7.02), en base a l’informe tècnic de l’arquitecta municipal que hi ha a l’expedient. 5 

- Joan Mundet Puigmal (R.E. 2.169, de 30.7.02), en base a l’informe tècnic de l’arquitecta 6 
municipal que hi ha a l’expedient. 7 

- Maria Dolors Ferrer Martinell (R.E. 2.181, de 31.7.02), en base a l’informe tècnic de 8 
l’arquitecta municipal que hi ha a l’expedient. 9 

- Catalina Soler Barceló (R.E. 2.185, de 31.7.02), en base a l’informe tècnic de l’arquitecta 10 
municipal que hi ha a l’expedient. 11 

- Montserrat Calm Soler (R.E. 2.187, de 31.7.02). En l’al·legació formulada en  relació a la 12 
fitxa “VB04 Can Sureda” manifesta que les façanes són de paredat comú. També 13 
manifesta que la granja de blocs de formigó es construí amb llicència municipal.  14 
Prèvia deliberació, un cop examinada l’al·legació i examinats els informes dels arquitectes 15 
redactors del Pla especial i de l’arquitecta municipal, s’acorda estimar parcialment les 16 
al·legacions formulades: 17 
a) Es permet el repicat de les parets, si bé s’aconsella mantenir els arrebossats i els 18 

estucats,  ja que en la construcció tradicional l’arrebossat tenia la funció de garantir la 19 
impermeabilitat de les façanes realitzades amb paredat comú de còdols i morter de 20 
calç, permeables a l’aigua i la humitat del terreny; a més en els segles passats els costos 21 
en la construcció feien que l’arrebossat sols es realitzés en les construccions destinades 22 
a l’ús d’habitatge i de més poder adquisitiu, mentre que en les construccions auxiliars 23 
com quadres, coberts, pallisses o barraques, s’estalviaven despeses i es construïen 24 
sense arrebossar. Així l’arrebossat era un símbol de poder adquisitiu i que dignificava 25 
la construcció. El repicar les parets desvirtua els carreus (pedres escairades) existents 26 
en la resta de la façana com ara a les cantonades o a les llindes de finestres i portes.  27 

b) La minsa distància  de separació de la granja desmereix a totes llums la masia a 28 
protegir, malgrat que aquella es construís en el seu moment amb llicència. En 29 
qualsevol  cas la granja quedarà en situació de volum disconforme. S’acorda 30 
desestimar aquesta al·legació. 31 

3) Desestimar les al·legacions presentades per: 32 
- Francesc Benedico Joseph (R.E. 1.869. de 28.6.02), en base a l’informe tècnic de 33 

l’arquitecta municipal que hi ha a l’expedient. 34 
- Júlia i Mª Auxiliadora Ferrer Martinell (R.E. 2.099, de 23.7.02), en base a l’informe tècnic 35 

de l’arquitecta municipal que hi ha a l’expedient. 36 
- Amadeu Campeny Pons (R.E. 2.177, de 31.7.02), en base a l’informe tècnic de l’arquitecta 37 

municipal que hi ha a l’expedient. 38 
- Catalina Soler Barceló (R.E. 2.183, de 31.7.02) en base a l’informe tècnic de l’arquitecta 39 

municipal que hi ha a l’expedient. 40 
Segon.- Aprovar provisionalment el projecte de Pla especial de protecció del patrimoni 41 
arquitectònic de Llagostera, que inclou també el Catàleg de béns d’interès històric, artístic i 42 
arquitectònic, i un annex de jaciments arqueològics del nucli antic, redactat pels arquitectes 43 
Elisabet Pascual Pich i Josep Mariné Pascual i promogut pel propi Ajuntament, incorporant-hi 44 
les modificacions derivades de les al·legacions que han estat estimades. 45 
Tercer.- Trametre tres exemplars del projecte i una còpia completa de l’expedient 46 
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes de la seva 47 
aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC. 48 
Quart.- Notificar-ho a les persones que han presentat al·legacions, juntament amb una còpia 49 
de l’informe tècnic motivador.” 50 
 51 
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3.4 Declaració de parcel·la sobrera i adjudicació en permuta d’un antic camí públic del 1 
sector de Ganix.  2 
 3 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que es tracta d’una finca que limita amb el carrer Rafael 4 
Mas i que permet la connexió del sector Ganix amb l’avinguda Canigó i  que es farà 5 
simultàniament amb les obres del sector Ganix. 6 
El Sr. Comas diu que pensen que és un bon acord i que el seu vot serà favorable. 7 
 8 
El dictamen següent s’aprova per unanimitat dels presents: 9 
 10 
“Vist l’expedient de declaració de parcel·la sobrera d’una porció de 297’50 m², de propietat 11 
municipal, que constituïa un antic camí públic, avui en desús arran de la urbanització del 12 
carrer Rafael Mas, instruït per Decret de l’Alcaldia 539/2002, de 14 de juny. 13 
Atès que aquest expedient té per objecte adjudicar la finca a la Montserrat Vicenç Casamitjana 14 
i a en Vicenç Carbó Torrent i en Josep Caldas Bosch, en tant que titulars de les finques 15 
confrontants, en permuta per les cessions efectuades pels dits propietaris amb destinació a vial 16 
públic. 17 
Vist l’informe de l’arquitecta i de la secretària municipals. 18 
Atès que d’aquest expedient se n’ha donat compte al Departament de Governació amb caràcter 19 
previ a la seva resolució, tal i com és preceptiu. 20 
I de conformitat amb els articles 12, 20, 40, 41, 44 i 47 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 21 
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 22 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 23 
Comunicació, Ensenyament i Esports  proposa al Ple  l’adopció del següent acord: 24 
Primer.- 1.- Declarar parcel·la sobrera la finca municipal que a continuació es descriu:  25 

URBANA.- Peça de terreny de forma irregular allargada, de 297’50 m², corresponent a un 26 
sobrant de via pública derivat de l’antic camí de la part alta del carrer Rafael Mas, al terme 27 
municipal de Llagostera, que confronta: al nord i sud, amb futur vials públics; a l’est, amb 28 
finca de Montserrat Vicenç Casamitjana; i a l’oest, part amb la mateixa finca de Montserrat 29 
Vicenç Casamitjana i part amb la finca de Vicenç Carbó Torrent i de Josep Caldas Bosch. 30 
És la finca que es grafia en plànol annex. 31 
Pertany a l’Ajuntament de Llagostera des de temps immemorial i en tant que antic camí 32 
públic, avui en desús, no consta inscrit al Registre de la Propietat. 33 

2.- Inscriure aquesta finca al Registre de la Propietat. 34 
Segon.- Adjudicar la finca anteriorment descrita a la Montserrat Vicenç Casamitjana i a en 35 
Vicenç Carbó Torrent i en Josep Caldas Bosch, per meitats indivises, en permuta per les 36 
cessions de dues porcions de terreny, de 422 i  87’33 m², acceptades per Decret de l’Alcaldia  37 
539/2002, de 14 de juny; declarant innecessària cap tipus de compensació econòmica per la 38 
diferència de valor, doncs aquesta és en benefici del bé municipal. 39 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Montserrat Vicenç Casamitjana i a en Vicenç Carbó 40 
Torrent i en Josep Caldas Bosch.” 41 
 42 

3.5 Ratificació del conveni urbanístic regulador de la modificació i permuta d’una part 43 
de la zona verda del Pla Parcial Mas Gotarra.  44 
 45 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que es tracta de començar a fer possible el catàleg del 46 
patrimoni. Diu que la bassa a protegir es trobava entre una zona verda i un terrenys particulars 47 
i que també l’accés a la zona verda era difícil a causa precisament de la paret de la bassa i que 48 
amb aquest canvi i permuta la bassa quedarà com un sol element. Pensen que el poble hi surt 49 
guanyant ja que per una banda la zona verda tindrà més bon accés i per altra banda es facilita 50 
la protecció de la bassa. 51 
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El Sr. Comas diu que al seu entendre amb aquesta operació es millora molt la zona verda, ja 1 
que la que es va acceptar inicialment té molt de desnivell, no obstant això troba estranya la 2 
forma que té la nova zona verda i ningú li ha sabut explicar per què es preveu així. 3 
El Sr. Alcalde respon que amb la permuta havien se sortir els mateixos metres i que per altra 4 
banda s’ha volgut que tingui aquest forma, ja que queda un accés més ampla a la zona verda. 5 
El Sr. Comas  diu que al seu entendre el que es fa és dificultar el manteniment. 6 
 7 
El dictamen següent  s’aprova per unanimitat:  8 
 9 
“Vist  el conveni urbanístic regulador de la modificació i permuta d’una part de la zona verda 10 
del Pla parcial Mas Gotarra, subscrit en data 9-12-2002 amb el senyor Josep Pere Viñas Coll, 11 
en representació de la societat COLLVI S.A. 12 
I vistos els informes favorables de la Secretària i de l’arquitecta municipal. 13 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 14 
Comunicació, Ensenyament i Esports  proposa al Ple  l’adopció del següent acord: 15 
Primer.- Ratificar en tots els seus punts el conveni urbanístic regulador de la modificació i 16 
permuta d’una part de la zona verda del Pla parcial Mas Gotarra, subscrit en data 9-12-2002 17 
amb el senyor Josep Pere Viñas Coll, en representació de COLLVI S.A. 18 
Segon.- Notificar-ho al senyor Josep Pere Viñas Coll, en la representació indicada.” 19 
 20 

4t.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL, PARTICIPACIÓ 21 
CIUTADANA I COMUNICACIÓ:  22 
 23 

4.1 Aprovar el resum numèric del padró d’habitats a 1-1-2002.  24 
 25 
El Sr. Moll diu que és un simple tràmit administratiu i que en el dia d’avui els habitants ja 26 
s’han incrementat i són 6.283. 27 
El Sr. Comas diu que no saben per què no es fa cada any. 28 
El Sr. Alcalde respon  que en realitat s’hauria de fer cada any.  29 
 30 
El dictamen següent  s’aprova per unanimitat:  31 
 32 
“Atès la llei 4/1996 de 10 de gener que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les 33 
Bases del Règim Local, i el Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre pel qual es modifica el 34 
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 35 
1690/1986 d’11 de juliol, i  36 
Ateses les Resolucions de 9 d’abril de 1997 per la qual es dicten instruccions tècniques als 37 
Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal, i la de 21 de juliol de 1997 sobre 38 
l’actualització del mateix padró.  39 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 40 
Comunicació, Ensenyament i Esports, proposa al Ple l’adopció del següent acord:  41 
Primer.- Aprovar el resum numèric del padró d’habitants a 1.1.2002, que dóna un resultat de 42 
6.072 habitants.”  43 
 44 

5è.- PROPOSTA DE LA  REGIDORIA D’ENSENYAMENT I ESPORTS:  45 
 46 

5.1 Sol·licitar una subvenció al Departament d’Ensenyament per a l’ampliació de la Llar 47 
d’Infants municipal.  48 
 49 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Barceló explica que l’any anterior i aquest les places a la 50 
guarderia són molt justes  i es té intenció d’ampliar-la per passar de 66 a 99 places. Explica 51 
que la primera intenció era ampliar la guarderia amb el local que ocupa l’oficina de correus,  52 
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però que els tècnics ho han estudiat i han vist que amb el que ocupa actualment es poden fer 1 
les sis aules. 2 
El Sr. Comas demana per la quantia de la subvenció i també diu que si es fa nova es podia 3 
haver pensat en un altre lloc de més fàcil accés. 4 
El Sr. Barceló respon  que en aquest moment no ho recorda exactament però que la quantia de 5 
la subvenció  va en funció del nombre de places que s’amplien. Quant al canvi de lloc,  diu 6 
que es considera que és un bon lloc perquè està vora del dos col·legis i també permet que els 7 
nens puguin sortir al pati tot l’any ja que és un lloc arrecerat. 8 
El Sr. Comas pregunta com es compaginarà quan es facin les obres amb l’assistència dels 9 
nens. 10 
El Sr. Barceló respon  que si es fa l’any vinent es podria aprofitar que encara hi haurà les 11 
instal·lacions de l’institut i ja no s’utilitzaran perquè ja estarà acabat el nou institut. 12 
El Sr. Comas diu que si és així s’haurà de pensar alguna solució, ja que en els  barracons hi fa 13 
molta calor i més tenint en compte que els nens petits l’aguanten pitjor 14 
El Sr. Barceló diu que segons en quin temps es faci s’estudiarà.  15 
 16 
El dictamen següent  s’aprova per unanimitat:  17 
 18 
“Atesa la necessitat de proveir noves places municipals per ofertar en l’educació infantil de 19 
primer cicle, 20 
Atès que en el Ple del dia 27 de novembre es va acordar sol·licitar al Govern de la Generalitat 21 
que inclogués en el seu pressupost per a l’any 2003 les modificacions necessàries per incloure 22 
partida suficient per a l’ampliació de la Llar d’Infants municipal, 23 
Vista l’Ordre del Departament d’Ensenyament ENS/264/2022, de 18 de juliol, per la qual 24 
s’obre convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la consolidació 25 
de places escolars de primer cicle d’educació infantil en centres de titularitat municipal, 26 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació ciutadana i 27 
comunicació, Ensenyament i esports proposa al Ple l’adopció del següent acord:  28 
Primer.- Concórrer a la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la 29 
creació i la consolidació de places escolars de primer cicle d’educació infantil en centres de 30 
titularitat municipal convocada pel Departament d’Ensenyament i sol·licitar una subvenció per 31 
a l’ampliació de la Llar d’Infants municipal. 32 
Segon.- Assumir davant el Departament d’Ensenyament el compromís d’executar l’obra 33 
d’ampliació de la Llar d’Infants municipal si es concedeix la subvenció sol·licitada.” 34 
 35 
6è.-PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, SERVEIS 36 
SOCIALS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ I OBRES I SERVEIS:  37 
 38 
6.1 Adherir-se a la implantació del Pla Comarcal d’integració dels immigrants del 39 
Gironès.  40 
 41 
Es llegeix el dictamen i la Sra. Pla pren la paraula i explica en què consisteix el Pla i diu que el 42 
que fa l’Ajuntament és adherir-s’hi. 43 
 44 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  45 
 46 
 “Atès que el Departament de Benestar  i Família està portant a terme juntament amb el 47 
Consell Comarcal del Gironès la implantació del Pla Comarcal d’integració dels immigrants 48 
del Gironès.  49 
Atès que l’objectiu d’aquests Pla es cercar el consens, la coordinació i la participació de les 50 
administracions locals.  51 
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La Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana, Serveis Socials, Solidaritat i Cooperació, 1 
Obres i Serveis, Promoció Local i Sanitat i Consum, proposa al Ple l’adopció del següent 2 
acord: 3 
Primer.: Adherir-se a l’esperit d’aquest Pla. 4 
Segon.: Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.” 5 
 6 
7è.- Mocions.-  7 
 8 
No se’n presenten.  9 
 10 

8è.- PRECS I PREGUNTES.-  11 
 12 
8.1 Referents al control dels òrgans de la Corporació.  13 
 14 
No se’n presenten.  15 
 16 

8.2 Referents a altres qüestions.  17 
 18 
La Sra. González pren la paraula i pregunta si es pensa arranjar el camí dels dispensari ja que 19 
està molt malament principalment quan plou. 20 
El Sr. Alcalde respon que és previst fer-ho  21 
La Sra. González pren de nou la paraula i diu que tal com ja ha manifestat diverses vegades és 22 
del tot necessari que es  podin bé els arbres del carrer Albertí per evitar les molèsties que 23 
produeixen i fa entrega  d'un escrit dels veïns del sector. 24 
El Sr. Alcalde respon  que no es pot imposar a la gent que podi els arbres d’una determinada 25 
manera. 26 
 27 
Seguidament el Sr. Ayach pregunta al Sr. Moll si hi ha hagut algun problema amb la 28 
calefacció del teatre, ja que tant el dies que es feien reunions del PALS com el dia que es 29 
varen fer titelles feia fred. 30 
El Sr. Moll respon que el dia del PALS no s’havia engegat a l’hora que s’havia de fer. Afegeix  31 
que ha estat una millora substancial  i que en la primera fase es va fer una inversió de 32 
2.500.000,-pta, però falta una segona que seria aïllar els conductes de l’aire calent. 33 
 34 
I no havent-hi més temes per tractar a tres quarts menys cinc minuts d’onze del vespre 35 
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la 36 
Secretària, que ho certifico.  37 
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ACTA Nº 11/2002 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2002.-  
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint de desembre de l’any dos mil dos 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 i 
Montserrat Vila Gutarra.  
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i informa que els membres del grup de CiU han comunicat que 
no assistiran al Ple. 
 
Seguidament explica que aquest Ple només té un únic punt l’ordre del dia ja que tal com s’ha 
fet altres anys es tractarà únicament el pressupost per a l’any 2003. A continuació justifica el 
fet que es faci al teatre i no al saló de plens de l’Ajuntament pel fet  que es preveu una major 
assistència de públic que fa que la sala de sessions sigui  insuficient. Afegeix que és una sessió 
extraordinària ja que la data del ple ordinari coincidia amb el dia de Nadal i fer el Ple la 
mateixa setmana de Nadal tampoc semblava bé ja que alguna vegada s’havia fet, cosa que 
havia provocat la queixa d’alguns regidors,  i que si no s’ha esperat el gener a fer el Ple de 
pressupostos és perquè era un repte del grup de l’Entesa per Llagostera aprovar el pressupost 
abans d’acabar l’any  i que d’altra banda, tant la Federació de Municipis de Catalunya com 
l’Associació de Municipis han aconsellat fer-ho així, ja que davant la possible aprovació de la 
nova  Llei reguladora de les hisendes locals i la d’estabilitat pressupostària així era desitjable. 
En relació a l’absència dels regidors del grup de CiU,  diu que el criteri és adaptar sempre que 
sigui possible les convocatòries de reunions a les demandes de tots els regidors, tal com es va 
fer a la darrera Comissió Informativa convocada per al dijous dia 12 però que es va fer el 
dimecres dia 11 a petició d’un membre de CiU, tot i que un regidor de l’equip de govern no va 
poder-hi assistir a causa del canvi. No obstant això,  diu que no sempre és possible,  ja que 
treballar a un ritme important com es fa exigeix un sacrifici per a tothom, per als regidors de 
l’equip de govern els primers, per al personal de l’Ajuntament i també per als regidors del 
grup municipal de CiU,  i a més ja fa temps que es va dir que seria necessari  fer dos plens als 
mes de desembre, cosa que possiblement es tornarà a repetir el mes de gener ja que hi ha tota 
una sèrie de temes que caldrà aprovar (revisió NNSS, concessió del servei de recollida de 
residus, serveis d’assessorament en les tasques de gestió tributària, etc.).  Afegeix que el poble 
no pot estar pendent i el funcionament de l’Ajuntament no es pot aturar perquè un regidor 
tingui un sopar o no pugui assistir a una sessió. 
Explica que es va fer la reunió de la Comissió Informativa del pressupost a la qual varen 
assistir només quatre membres del grup de CiU,  malgrat que estaven convocats tots sis i que 
des del dimecres dia 11 de desembre els regidors han tingut a la seva disposició l’expedient 
dels pressupostos objecte de dictamen i no el varen consultar,  i que des del divendres dia 18 
tenen l’expedient dels pressupostos objecte del debat a la seva disposició i,   per si això fos poc 
i tal com és habitual,  tenen el llibre de pressupostos tots els regidors que han manifestat la 
seva voluntat de tenir-lo, que han estat només dos del grup de CiU dels sis membres que el 
composen. Per altra banda diu que es dóna la circumstància que el regidor que va comunicar 
que no podia assistir al Ple no és el que forma part de la Comissió Informativa d’Hisenda. Diu 
que en altres ocasions s’han fet sessions amb l’absència d’alguna regidor, tant del propi equip 
de govern com de l’oposició i no ha passat res. Ressalta que la llei Municipal i de règim local 
de Catalunya  estableix que els membres de les corporacions locals tenen el deure d’assistir a 
totes les sessions del Ple i de les Comissions Informatives de les quals formin part  i que hi ha 
un regidor del grup de CiU que en tot el mandat no ha vingut a l’Ajuntament a treballar,  o 
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sigui,  no ha consultat expedients ni ha demanat cap tipus d’informació,  i no ha assistit 
pràcticament a cap de les Comissions Informatives de  què forma part convocades. 
Seguidament  demana disculpes als llagosterencs pel  comportament dels membres del grup de 
CiU, el qual diu els fa sentir vergonya aliena i que evidencia que  aquesta forma d’actuar és la 
il·lusió, el seny i la responsabilitat que diu que tenen els membres de CiU. 
Acaba dient que el motiu que tenen els membres del grup de CiU per actuar d’aquesta manera 
no el saben, però que si actuen així per discrepàncies internes creu que no s’haurien de barrejar 
els temes. 
 
1r.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA:  
 
1.1. Aprovació del pressupost municipal i de la plantilla de personal per a l’any 2003.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Moll pren la paraula i explica que el pressupost municipal està 
compost en realitat de tres pressuposts:  el del propi Ajuntament,  el del Patronats Municipals 
Residència Josep Baulida i el d’Esports. A continuació dóna les xifres detallades de l’import 
dels pressuposts així com del pressupost consolidat. Seguidament es refereix a les inversions 
que contemplen els pressupostos  i la previsió dels fons per fer-hi front. Explica també quina  
és la quantitat que s’amortitza dels préstecs pendents i l’import de la càrrega financera que 
representa. Acaba dient que li agradaria poder contestar alguna pregunta dels membres de 
l’oposició però que avui això no serà possible davant l’absència de tots els membres del grup.  
 
Seguidament pren la paraula la Sra. Pla,  la qual exposa els temes que afecten el pressupost en 
la seva àrea i destaca la creació d’una nova plaça d’agent de la Policia Local, la qual cosa diu 
permetrà que els torns estiguin formats com a mínim per dues persones. Pel que fa a 
solidaritat,  destaca que aquest any s’arriba a l’aportació del 0,7 del pressupost per a aquest 
concepte. Una altra partida que destaca és la destinada a estalvi energètic i millora de  
l‘enllumenat públic,  que diu permetrà un estalvi de consum de 32.000 euros anuals. Quant al 
pressupost del patronat Residència Josep Baulida,  diu que aquest any hi ha hagut un fort 
increment ja que es preveu ampliar la capacitat del centre en set noves places  i a més 
l’acompliment de la normativa de la Generalitat per ésser centre concertat implica la 
contractació de tota una sèrie d’especialistes que també fan incrementar el capítol de les 
despeses.   
 
A continuació pren la paraula el Sr. Barceló,  el qual explica que la partida de subvencions a 
les escoles s’ha incrementat ja que se subvenciona el servei d’una psicopedagoga i  que per 
altra banda se segueix amb la unitat d’escolarització compartida a través d’un conveni amb el 
Departament d’Ensenyament. Seguidament explica que la partida d’inversions a l’escola 
pública s’ha minorat ja que durant aquests últims anys l’Ajuntament hi ha fet una forta 
inversió mentre que aquest any sembla que el Departament d’Ensenyament té previst fer una 
forta inversió. Quant a la Llar d’Infants,  diu que també s’han minorat les partides per millores, 
ja que és previst fer una nova llar d’infants en el mateix lloc. Acaba explicant que,  pel que fa 
a esports,  aquest any es preveu una forta inversió en la construcció d’uns nous vestidors al 
camp de futbol,  que ja fa anys que se’n parla,  i també es preveu l’arranjament dels vestidors 
del pavelló d’esports. 
 
El Sr. Noguera pren la paraula i explica les actuacions previstes en el pressupost pel que fa 
ales àrees de la seva responsabilitat,  diu que la partida de la recollida de residus experimenta 
un fort increment, ja que es previst fer la recollida de matèria orgànica, la qual cosa 
incrementa considerablement el cost. Quant a les actuacions de Medi Ambient,  diu que és 
previst netejar tota una sèrie de boscos que estan molts bruts. 
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El Sr. Ramis explica que el pressupost contempla una partida per a l’acabament de les obres 
del CAP, ja que la partida inicialment prevista,  que era la que estava finançada pel 
Departament de Sanitat, ha estat insuficient. Diu que també es contempla una nova actuació en 
l’arranjament de les teulades del cementiri i la partida corresponent a la contractació de 
l’AODL, la qual està subvencionada en un 80% per la Generalitat de Catalunya. 
 
La Sra. Vila explica les partides del pressupost que afecten la seva àrea,  en general tenen una 
línia continuïsta, destaca la consolidació de la despesa de subvencions a entitats i diu que 
aquestes cada any agafen més responsabilitats i organitzen més actes. Diu que per a les 
activitats del teatre s’incrementa la despesa  Quant a les partides d’inversió, explica  que es té 
intenció de comprar un nombre important de cadires, la qual cosa evitarà haver-les de llogar,  
que també es una despesa important, i  una altra inversió que es preveu és una cortina per al 
local polivalent per tal que es pugi fraccionar l’espai i fer-lo més útil.    
 
El Sr. Alcalde pren de nou la paraula i explica que,   pel que fa als temes de l’àrea de la seva 
directa responsabilitat, des del moment en què ell va assolir la presidència del Consorci de 
l’Abocador de Solius, el seu objectiu va ésser aconseguir una gestió el màxim de correcte i que 
en aquests anys la Junta de Residus ha anat assumint tota un sèrie de despeses com són la 
millora del camí, la planta de lixiviats, la planta de biogàs, la futura planta de compostatge  i 
un projecte de clausura de l’abocador de la part que ja està saturat. També en un altre sentit 
s’ha estat treballant  per aconseguir que Llagostera tingui una compensació pel fet d’haver de 
suportar les molèsties que ocasiona aquesta instal·lació, tal com sempre s’havia dit i tal com es 
fa en municipis que tenen aquest tipus d’instal·lacions, la qual cosa finalment s’ha aconseguit 
per als Ajuntaments de Llagostera i Santa Cristina,  que rebran una compensació els exercicis 
del 2002 i 2003.  Afegeix que amb això es demostra la capacitat de negociació que és té. 
Seguidament explica que l’àrea d’urbanisme durant  els dos últims anys  ha millorat els seus  
mitjans tant humans com materials, ja que ells sempre han pensat que calia planejar, planificar 
i executar. Segueix explicant que aquest any el pressupost torna a contemplar les obres de la 
urbanització del Puig del General,  diu que fa aproximadament uns 11 anys que aquesta 
partida figura al pressupost i que davant el temps transcorregut s’ha observat que el projecte 
està desfasat, per la qual cosa s’ha encarregat un nou projecte,  ja que les mancances que hi 
havia a l’inicial el feien inviable. Segueix informant que el pressupost contempla una partida 
important per a la redacció de projectes,  tal com es va fer l’any passat,  que  permetrà 
encarregar els projectes de perllongació de l’avinguda Canigó, l’adequació dels carrers que 
envolten el cementiri, el projecte de vestidors del camp de futbol i un concurs d’idees per a 
arranjament de la finca de la fàbrica de can Roig. En aquest últim diu que es vol fer una visita 
a l’immoble amb les entitats del poble per tal que proposin idees sobre activitats que s’hi 
podrien realitzar. Altres actuacions són el projecte d’urbanització del nucli antic, accés al CAP 
i  arranjament del carrer Canalejas. Seguidament fa referència a la partida d’adquisició de 
finques  tot seguint la línia dels altres anys.  
Acaba dient que fent una comparació de les inversions fetes els últims anys pensa que el 
balanç de les actuacions del grup de l’Entesa és satisfactori. 
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  
 
“Elaborat el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2003, el qual comprèrn el de 
la pròpia entitat i els dels Organismes Autònoms administratius, es proposa al Ple l’adopció 
del següent acord:  
Primer.- Aprovar inicialment  el pressupost general per a l’exercici del 2003, que resumit per 
capítols per cadascun dels correponents organismes que l’integren és el següent:   
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PRESSUPOST MUNICIPAL 2003 
 

 
 
 

INGRESSOS 
 
Capítol    I. Impostos directes 1.608.800,00     
Capítol   II. Impostos indirectes 120.000,00    
Capítol  III. Taxes i altres impostos 1.489.262,00  
Capítol  IV. Transferències corrents 949.202,00 
Capítol   V. Ingressos patrimonials 110.874,14      
Capítol  VI. Alienació d’inversions reals 30.000,00     
Capítol VII. Transferències de capital 120.170,00  
Capítol VIII Actius financers 25.489,03                    
Capítol  IX. Passius financers 482.365,48 
   
 
 TOTAL INGRESSOS 4.936.162,65  
 
 
 
 
 
DESPESES 
 
Capítol    I. Despeses de personal 1.318.934,00 
Capítol   II. Despeses béns corrents i serveis 1.255.667,00 
Capítol  III. Despeses financeres 89.720,00 
Capítol  IV. Transferències corrents 365.371,00 
Capítol  VI. Inversions reals 1.457.430,65 
Capítol  VII. Transferències de capital 132.000,00 
Capítol VIII. Actius financers 0 
Capítol  IX. Passius financers 317.040,00 
 
 
 TOTAL DESPESES 4.936,162,65 
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PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
 

PRESSUPOST 2003 
 

 
 

INGRESSOS 
 
Capítol    I. Impostos directes 0,00 
Capítol   II. Impostos indirectes   0,00 
Capítol  III. Taxes i altres impostos 79.162,00 
Capítol  IV. Transferències corrents 173.367,00 
Capítol   V. Ingressos patrimonials    31,00 
Capítol  VI. Alienació d’inversions reals    0,00 
Capítol VII. Transferències de capital 132.000,00 
Capítol VIII Actius financers 0                   
Capítol  IX. Passius financers  0 
 
 
 TOTAL INGRESSOS 384.560,00 
 
 
 
DESPESES 
 
Capítol    I. Despeses de personal 128.800,00 
Capítol   II. Despeses béns corrents i serveis 88.545,00 
Capítol  III. Despeses financeres 200,00 
Capítol  IV. Transferències corrents 35.015,00 
Capítol  VI. Inversions reals 132.000,00 
Capítol  VII. Transferències de capital 0,00 
Capítol VIII. Actius financers 0,00 
Capítol  IX. Passius financers 0,00 
 
 TOTAL DESPESES 384.560,00 
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PATRONAT MUNICIPAL HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA 
 

 
PRESSUPOST 2003 

 
                                       
 
 
 INGRESSOS 
 
 Capítol  I Impostos directes 0 
 Capítol II Impostos indirecte 0 
 Capítol III Taxes i altres impostos 520.500,00 
                    Capítol IV Transferències corrents                                   151.049.70   
 Capítol V Ingressos patrimonials 429,00 
 Capítol VI Alienació d’inversions reals 821,30 
 Capítol VII Transferències de capital 31.553,00 
 Capítol VIII Actius financers                                  36.000,00 
 Capítol IX Passius financers 0,00 
 
  TOTAL INGRESSOS 740.353,00 
 
 
 DESPESES 
 
 Capítol I Despeses de personal 520.000,00 
 Capítol II Despeses béns corrents i serv. 136.300,00 
 Capítol III Despeses financeres 500,00 
 Capítol IV Transferències corrents 0 
 Capítol VI Inversions reals 83.553,00 
 Capítol VII Transferències de capital 0 
 Capítol VIII Actius financers 0 
 Capítol IX Passius financers 0 
 
  TOTAL DESPESES 740.353,00 
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 PRESSUPOST CONSOLIDAT - EXERCICI 2003 
 
INGRESSOS  

   
CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT ESPORTS HOSPITAL CONSOLIDACIÓ TOTAL 

I Impostos directes 1.608.800,00 0,00 0,00 0,00 1.608.800,00
II Impostos indirectes 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
III Taxes i altres impostos 1.489.262,00 79.162,00 520.500,00 0,00 2.088.924,00
IV Transferències corrents 949.202,00 173.367,00 151.049,70 170.350,00 1.103.268,70
V Ingressos patrimonials 110.874,14 31,00 429,00 0,00 111.334,14
VI Alienació inversions 30.000,00 0,00 821,30 0,00 30.821,30
VII Transferències capital 120.170,00 132.000,00 31.553,00 132.000,00 151.723,00
VIII  Actius financers 25.489,03 0,00 36.000,00 0,00 61.489,03
IX Passius financers 482.365,48 0,00 0,00 0,00 482.365,48

 TOTAL INGRESSOS 4.936.162,65 384.560,00 740.353,00 302.350,00 5.758.725,65
   

DESPESES    

   
CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT ESPORTS HOSPITAL CONSOLIDACIÓ TOTAL 

I Despeses personal 1.318.934,00 128.800,00 520.000,00 0,00 1.967.734,00
II Despeses béns corrents 1.255.667,00 88.545,00 136.300,00 0,00 1.480.512,00
III Despeses financeres 89.720,00 200,00 500,00 0,00 90.420,00
IV Transferències corrents 365.371,00 35.015,00 0,00 170.350,00 230.036,00
VI Inversions reals 1.457.430,65 132.000,00 83.553,00 0,00 1.672.983,65
VII Transferències capital 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00
VIII Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX Passius financers 317.040,00 0,00 0,00 0,00 317.040,00

 TOTAL DESPESES 4.936.162,65 384.560,00 740.353,00 302.350,00 5.758.725,65
   

  
Segon.- Aprovar les plantilles de personal i les relacions de llocs de treball i llurs retribucions 
que es detallen al pressupost. 
Tercer.- Aprovar les Bases d’execució del pressupost. 
Quart.-Exposar-ho al públic pel termini de 15 dies mitjançant anunci al BOP i al tauler 
d’edictes de la Corporació, a efectes de reclamacions. Si no es presenten reclamacions es 
considerarà aprovat definitivament.” 
 
2n.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
No se’n presenten.  
 
I no havent-hi més temes per tractar a  un quart d’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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	01
	A continuació pren la paraula el Sr. Soler i diu que analitzaran el pressupost a grans trets. Diu que el pressupost que es presenta a aprovació és un pressupost polític fet de cares  a la galeria, que és electoralista i que és un pressupost inflat,  tant en ingressos com en despeses. Que han de dir el mateix que ja varen dir l’any passat quan es van sotmetre els pressupost al Ple,   que és un pressupost poc creïble i així s’ha demostrat,  ja que d’acord amb l’avenç de la liquidació de l’any 2001 que figura a l’expedient del pressupost,  es pot veure que en la recaptació dels ingressos previstos hi ha diferències substancials en menys, només s’ha recaptat un 46%. Afegeix que es tracta d’un pressupost polític  i electoralista de cares a les eleccions que seran d’aquí a un any i mig.  Segueix dient que hi ha tota una sèrie d’inversions que s’arrosseguen des de l’any passat i algunes des de fa més. Pel que fa a la gestió,  no es pot dir que sigui bona, per una banda perquè les despeses de personal i les destinades a despeses corrents s’han  incrementat més del 4% i en canvi les inversions no es realitzen. Afegeix que estan contents que es prevegi començar a fer alguna actuació al Passeig pompeu Fabra, ja que fins ara l’equip de govern deia que no era necessari quan ells ho havien 
	demanat moltes vegades.   Reitera que ja l’any passat varen advertir  que el pressupost era un pressupost inflat i així s’ha demostrat amb els resultats que s’adjunten a  l’expedient.  Acaba dient que el seu vot serà negatiu per les raons exposades.
	El Sr. Alcalde pren la paraula i respon al Sr. Soler que evidentment que el pressupost és polític,  ja que té com a finalitat satisfer els  veïns del poble amb un ordre de prioritats que tenen clar. Tot seguit fa un resum del grau d’acompliment de les previsions dels pressupostos des de l’any 1995,  diu que demostren que les inversions fetes des de que governen superen les dels anys anteriors. Diu que estan contents amb el pressupost i pel que fa al que ha dit el Sr. Soler del Passeig,  respon que mai han dit que no fos necessari sinó que primer estimaven que hi havia altres prioritats i que ara consideren que és el moment per pensar en aquest projecte.
	El Sr. Moll pren la paraula i diu que no entén què vol dir inflar el pressupost  i que la intervenció del Sr. Soler és tan partidista que es fa difícil i tot rebatre els seus arguments. Demana al Sr. Soler que no confongui la gent donant dades que no s’ajusten a la realitat com va fer en el Ple de les ordenances  quan va dir que la previsió d’increment de salaris seria del 2-2,5%, quan en realitat ha estat superior segons dades del Departament de Treball. Fa referència a les liquidacions de despeses dels anys anteriors tot dient que no és cert el que diu el Sr. Soler, al qual recomana que es prepari millor les intervencions.
	El Sr. Soler pren de nou la paraula i diu que només faltaria que l’Ajuntament no fes les coses per satisfer les necessitats dels veïns, ja que és evident que ha d’actuar perquè la gent estigui contenta. Quant a  les dades que ha donat el Sr. Alcalde,  diu que no troba correcte que per justificar el pressupost del 2002 es facin servir dades de l’any 1995. Afegeix que l’equip de govern sempre diu que els pressupostos són realistes però els que compten són els resultats i és a la vista dels resultats que poden afirmar que el pressupost és inflat i de cares a la galeria. Diu que en el pressupost del 2001 hi ha previstes liquidacions que no s’han cobrat ja que no s’han fet les inversions  Pel que fa el que ha dit el Sr. Moll de les dades que va donar  en el Ple de les ordenances ha de dir que les dades no són inventades sinó que les va treure de l’INE. Acaba dient que li agradaria que  el proper anys en aquests dades es pogués dir que s’ha executat el 100 per cent del pressupost.
	El Sr. Alcalde respon al Sr. Soler que li dóna la sensació que no entén els números, ja que és cert que en el  pressupost del 2001 hi figuren subvencions que no s’han cobrat perquè no s’ha realitzat l’obra, però això no vol pas dir que es perdi sinó que es tornen a contemplar en el pressupost d’aquest any i,  tal com s’ha dit,  moltes de les obres no executades ha estat per manca de licitadors interessats, no perquè no s’hagin tramitat els expedients. Acaba dient que el que ha de quedar clar a la gent del poble és que l’equip de govern fa el pressupost amb la voluntat de realitzar-lo en la seva totalitat.   
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	A petició del Sr. Alcalde s’introdueixen les següents esmenes: 
	A la pàgina 2, a la  línia núm. 7 del segon paràgraf, posar “per” en comptes de “que” i queda redactat així.......”per conèixer la situació real de Llagostera.”.
	A la pàgina 3, a la primera línia canviar la paraula  “cadàvers”  per “taüts”.  
	Sotmesa la dimissió a votació, s’accepta amb el següent resultat:    
	En contra  6 (CiU)
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	04
	Liquidació d’interessos : trimestral
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	AJUNTAMENT
	Suplements de crèdit
	TOTAL:  43.520,00 euros
	Romanent líquid de tresoreria 43.520,00 euros
	TOTAL: 43.520,00 euros
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	Sessió de 16 de juliol: 
	Sessió del dia 25-6-2002: 
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	Per això la Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
	Per això la Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
	És per això que la Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
	AJUNTAMENT

	Suplements de crèdit
	Crèdit extraordinari
	TOTAL:  63.121,00 euros 

	Crèdit extraordinari
	37002                  Q.U. Carrilet-2 7.221,00 euros
	Romanent líquid de tresoreria 52.400,00 euros
	TOTAL: 63.121,00 euros
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	      Per cada certificat de documents municipals expedits per Secretaria, llevat dels 
	Article 5è.- Quota tributària
	VMD
	EQUIVALÈNCIES
	recollida
	tractament
	Drets de registre per cada animal i any
	Placa

	Article 5. Reduccions de la quota
	AJUNTAMENT

	Crèdit extraordinari
	TOTAL:  155.574,44 euros
	Romanent líquid de tresoreria 35.972,44 euros
	TOTAL: 155.574,44 euros
	MESA ELECTORAL DE LLAGOSTERA
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	AJUNTAMENT
	Suplements de crèdit
	Crèdit extraordinari
	TOTAL:  291.680,00 euros
	37003 Q.U. obres urb. Mont-Rei 210.915,00 euros
	Romanent líquid de tresoreria 80.765,00 euros
	TOTAL: 291.680,00 euros
	ESPORTS
	Segon.- Trametre aquest acord per fax i/o correu electrònic i per correu urgent als grups parlamentaris de CiU, PSC, ERC, PP i IC-V al Parlament de Catalunya per tal que el puguin introduir entre les esmenes a fer a l’esmentat projecte de pressupost.”


	10
	La Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana, Serveis Socials, Solidaritat i Cooperació, Obres i Serveis, Promoció Local i Sanitat i Consum, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
	Primer.: Adherir-se a l’esperit d’aquest Pla.
	Segon.: Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.”
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