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ACTA Nº 1/2003 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 29 DE GENER DE 2003.-  2 

 3 

A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia  vint-i-nou de gener de l’any dos mil tres 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’asssitència dels regidors Srs. Jaume Moll 6 
Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Miquel Ramis 7 
Coris, Montserrat Vila Gutarra,  Josep Comas Boadas,  Manel Ramírez Malagón, Encarna 8 
González Ferrando i Josep Ayach Costa.  9 
Excusa la seva assistència el Sr. Ramon Soler Salvadó.   10 
El Sr. Salvador Devant s’incorporarà al moment que es dirà.   11 
 12 

1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 18 i 20-12-2002. 13 
 14 
Acta del dia 18 de desembre de 2002:  S’aprova per unanimitat.  15 
Acta del dia 20 de desembre de 2002: S’aprova amb el vot favorable d’ELL i l’abstenció de 16 
CiU.  17 
 18 

2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS 19 
DE COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:  20 
 21 

2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  22 
 23 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions d’Alcaldia núms. 1262 a 1295 de l’any 2002 24 
i núms. 1 a 71 de 2003.  25 
 26 
Seguidament explica que el dia 26 va tenir lloc la jornada de cloenda de l’agenda 27 
llatinoamericana amb força assistència de públic i que seguidament va haver-hi una 28 
conferència que val ésser molt interessant. 29 
També informa que el dia 31 de gener  s’inicien els actes d’homenatge a les víctimes del 30 
franquisme i que seguiran el dia 2 de febrer i convida tothom a participar-hi. 31 
Informa també del següent: que el dia 9 de febrer es farà la Fira rebaixa; que el dia 20 de 32 
febrer es farà la presentació de la campanya gastronòmica; que per part de la Diputació de 33 
Girona s’ha aprovat definitivament el projecte de la Ctra. de Sant Llorenç que consta de 34 
dues fases i que ara es farà la 1ª., que s’ha aprovat la relació de béns i drets afectats i que el 35 
dia 14 de febrer es faran les actes d’ocupació; que els tràmits d’execució de la variant van 36 
endavant i  és previst que es comencin les obres a l’abril i que al proper Ple es farà una 37 
moció per demanar que se subsanin les anomalies i s’estimin els suggeriments dels veïns,  38 
atès que tot i que aquests temes ja es varen plantejar al Director General,  encara no s’ha 39 
obtingut cap resposta. Afegeix que Unió de Pagesos ha demanat al Departament de 40 
Carreteres que es delimiti bé quina és la superfície a ocupar per poder fer les valoracions 41 
correctament. 42 
Seguidament dóna compte de la resolució de tres contenciosos tots ells favorables a 43 
l’Ajuntament i diu que això fa que els últims cinc hagin estat favorables per a  44 
l’Ajuntament. 45 
 46 

2.2 Acords de Comissió de Govern.  47 
 48 
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Sessió del dia 18-12-2002:      1 
Encàrrec del projecte elèctric del Parc de l’Estació. Diu que ha estat necessari fer aquest 2 
projecte ja que fins ara l’enllumenat estava connectat al dispensari,  però ara el consum va a 3 
càrrec de la Generalitat, per la qual cosa ha estat necessari  separar-lo. 4 
 5 
Sessió del dia 8-1.2003:  6 
Conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona perquè un diplomat en Medi 7 
Ambient realitzi pràctiques a l’Ajuntament. 8 
 9 
Sessió del dia 15-1-2003: 10 
Sol·licitud al Departament d’Arquitectura i Habitatge que inclogui Llagostera dins el Pla 11 
d’Habitatges 2002-2007, per aconseguir pisos de lloguer per als joves.  12 
 13 
Sessió del dia  22-1-2003: 14 
Aprovació de la Memòria per a l’arranjament de camins rurals i franja de protecció contra 15 
incendis.  16 

 17 
2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 18 
representació.  19 
 20 
No n’hi ha.  21 
 22 

2.4 Contractacions de personal.  23 
 24 
Contractació del Sr. Jordi Colomer, en règim laboral com a arquitecte tècnic a proposta del 25 
tribunal qualificador. 26 
Contractació del Sr. Gerard Nadal en contracte de serveis com a assessor urbanístic. 27 
Contractació del Sr. Esteve Colomer  en contracte de serveis com a assessor informàtic. 28 
 29 
Seguidament dóna compte que la Comissió de Govern el dia 23 de gener va aprovar l’oferta 30 
pública de treball de l’any 2003. 31 
 32 

3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:  33 
 34 

3.1 Adhesió a la campanya de la Plataforma en defensa del Patrimoni Natural i 35 
Cultural de Maçanet de la Selva.  36 
 37 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Comas pren la paraula i diu que el seu grup s’abstindrà ja que 38 
desconeixen el projecte i si el que s’afirma en el dictamen és cert. 39 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que la Plataforma els va dir que ells tampoc 40 
coneixien el projecte i precisament aquesta és una de les raons que justifiquen l’acord. 41 
 42 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat: 43 
A favor         7 (ELL) 44 
Abstenció     4  (CiU) 45 
 46 
“Atès que la Plataforma Ciutadana en defensa del Patrimoni Natural i Cultural de Maçanet 47 
de la Selva ha iniciat una campanya de recollida de signatures i adhesions d’entitats i 48 
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ajuntament en contra del desenvolupament de la proposta de centre recreatiu i turístic 1 
anomenat Terra de la Música, que ocuparà al voltant de 700 hectàrees de terreny de les 2 
4.500 que configura el terme municipal. 3 
Atès que un projecte d’aquestes característiques pot transformar el poble de Maçanet de la 4 
Selva fins al punt de deixar de ser precisament això, un poble. 5 
Atès que, segons manifesta la mateixa Plataforma, no s’ha informat ni consultat, ni tampoc 6 
s’ha arribar a cap consens amb els ciutadans i ciutadanes de Maçanet de la Selva, 7 
Atès que aquest no és un tema que afecti un sol municipi, sinó que també podria tenir 8 
repercussions en el nostre municipi, i que la manca de planificació i de criteris de 9 
desenvolupament sostenible en el nostre territori és una qüestió de tothom. 10 
La Comissió informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació ciutadana i 11 
Comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:  12 
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera s’adhereix a la campanya de la Plataforma en 13 
defensa del Patrimoni Natural i Cultural de Maçanet de la Selva en contra del 14 
desenvolupament de la proposta de centre recreatiu i turístic anomenat Terra de la Música 15 
pels següents motius: 16 

 La manca de participació de la ciutadania i dels diferents sectors implicats 17 

 La dimensió faraònica del projecte i la desvinculació temàtica amb el caràcter del poble 18 
i de les comarques. 19 

 La falta de previsió sobre els recursos naturals i energètics necessaris per dur-lo a 20 
terme, així com els impactes que pot generar. 21 

 Evitar el deteriorament del patrimoni natural i cultural sobre determinats sectors 22 
econòmics: progressiva desaparició de l’agricultura i la ramaderia del poble de Maçanet 23 
de la Selva, empobriment dels petits comerços amb la instal·lació de grans superfícies i 24 
la disminució de visitants que troben en les nostres terres una millor qualitat de vida. 25 

Segon.- Difondre entre els ciutadans i les ciutadanes de Llagostera aquest acord i promoure 26 
la signatura a favor de la campanya. 27 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Plataforma en defensa del Patrimoni Natural i 28 
Cultural de Maçanet de la Selva.” 29 

 30 
4t.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL, PARTICIPACIÓ 31 
CIUTADANA I COMUNICACIÓ:  32 
 33 
4.1 Adjudicació de la prestació dels treballs d’assessorament tècnic i suport 34 
administratiu al servei de gestió tributària.  35 
 36 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Moll explica que la mesa de contractació va proposar 37 
contractar el Sr. Carles Mateu, tot i que les ofertes eren mol anivellades. 38 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que el seu vot serà favorable tal com ja va ésser a la 39 
Mesa de Contractació. 40 
El Sr. Alcalde diu que s’espera amb aquesta nova contractació seguir amb els bons resultats 41 
i que aquest nou contracte representa un estalvi per a l’Ajuntament, ja que s’ha passat d’una 42 
retribució de 5 al 4 per cent en voluntària. 43 
 44 
S’aprova el dictamen següent  per unanimitat:  45 
 46 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 30 d’octubre de 2002, acordà convocar el 47 
concurs per a l’adjudicació del SERVEI DE PRESTACIÓ DELS TREBALLS 48 
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D’ASSESSORAMENT TÈCNIC I SUPORT ADMINISTRATIU AL SERVEI DE 1 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA i aprovà el Plec de condicions econòmico-administratives i 2 
tècniques que l’havien de regir. 3 
Al concurs hi han concorregut tres empreses: CARLOS MATEU CASELLAS, 4 
TRIBUGEST GESTIÓN DE TRIBUTOS SA i SOCIEDAD GESTORA DE EXACMUN 5 
SL.  6 
Després de realitzar l’acte d’obertura de pliques del concurs públic convocat per contractar 7 
el servei esmentat, s’han observat totes les prescripcions legals i, per tant, és procedent 8 
declarar-lo vàlid. 9 
La Mesa de contractació constituïda per actuar en el procediment de licitació d’aquesta 10 
contractació n’ha elaborat la proposta d’adjudicació. Després de valorar i ponderar els 11 
criteris de valoració que estableix el Plec de condicions, considera que l’oferta més 12 
favorable per als interessos municipals de les presentades és la de CARLOS MATEU 13 
CASELLAS. 14 
Per tant, la Comissió informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació ciutadana i 15 
comunicació, Ensenyament i Esports proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 16 
Primer.- Adjudicar  a CARLOS MATEU CASELLAS, amb NIF 40.295.945 Z i amb 17 
domicili al carrer Olivareta, 45 de Llagostera, la prestació dels treballs d’assessorament 18 
tècnic i suport administratiu al servei de gestió tributària, atès que és l’oferta més 19 
avantatjosa per a l’Ajuntament, de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació 20 
emesa a partir dels criteris de valoració que estableix l’article 18 del Plec de clàusules 21 
econòmico-administratives i tècniques que regula aquesta contractació. 22 
Segon.- Requerir en CARLOS MATEU CASELLAS perquè en el termini dels quinze dies 23 
hàbils següents a la notificació d’aquest acord justifiqui haver constituït la garantia 24 
definitiva fixada a l’article 17 del Plec de condicions que regula aquesta contractació i 25 
advertir-li que, si no ho fa així, la contractació podria quedar resolta. 26 
Tercer.- Retornar el resguard de la garantia provisional constituïda pels licitadors, llevat de 27 
la dipositada per l’adjudicatari, que serà retinguda fins que es formalitzi el contracte. 28 
Quart.- Facultar l’Alcalde o el Regidor en qui delegui per a la signatura del contracte i 29 
perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest 30 
acord.” 31 
 32 

4.2 Fixar la retribució bruta per a l’any 2003 de l’Alcalde.  33 
 34 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Moll explica que es tracta d’actualitzar la retribució de 35 
l’Alcalde d’acord amb l’IPC. 36 
El Sr. Ramírez explica que el seu vot serà contrari, seguint la línia que han adoptat sempre 37 
que s’ha parlat d’aquest  tema. 38 
 39 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat: 40 
 41 
A favor         7 (ELL) 42 
En contra      4  (CiU) 43 
 44 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 24 d’abril de 2002 va fixar les 45 
retribucions a percebre per l’Alcalde durant l’any 2002. 46 
Vist l’increment que ha sofert l’IPC durant l’any 2002, es creu procedent incrementar la 47 
retribució en aquesta quantia. 48 



 5

Es per això que la Comissió Informativa d’urbanisme, hisenda, personal, ensenyament i 1 
esports proposa al Ple d’adopció del següent acord:  2 
Fixar la retribució bruta per a l’any 2003 de l’Alcalde de l’Ajuntament en 17.875,17 euros a 3 
pagar en catorze mensualitats i que representa un augment del 4,00 % en relació a l’any 4 
2002.” 5 
 6 
5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, SERVEIS 7 
SOCIALS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ I OBRES I SERVEIS: 8 
 9 

5.1 Ratificar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Creu Roja Llagostera-10 
Cassà de la Selva per a la prestació de serveis a la comunitat.  11 
 12 
El Sr. Alcalde diu que aquest punt es retira de l’Ordre del Dia, ja que la Creu Roja no l’ha 13 
firmat encara perquè el volia estudiar  i que es tractarà en un proper Ple. 14 
 15 
El Sr. Devant s’incorpora a la sessió. 16 
 17 

6è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ CIVIL:  18 
 19 

6.1 Adjudicació del servei de recollida de residus sòlids urbans.  20 
 21 
El Sr. Noguera explica que la Mesa de Contractació es va reunir per valorar les ofertes i va 22 
fer la proposta a favor de l’empresa Gestió Ambiental de Residus SL Acaba dient que 23 
s’espera que amb aquest nou contracte millori encara més el servei. 24 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que el seu vot serà favorable tal com ja va ésser a la 25 
Mesa de Contractació. 26 
 27 
S’aprova el dictamen següent per unanimitat:  28 
 29 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 25 de setembre de 2002, acordà convocar el 30 
concurs per a l’adjudicació del SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS 31 
URBANS i aprovà el Plec de condicions econòmico-administratives i el Plec de condicions 32 
tècniques que l’havien de regir. 33 
Al concurs hi han concorregut set empreses, de les quals sis han estat admeses i una exclosa 34 
per manca de documentació: 35 
Admeses           36 
Cespa Ingeniería Urbana SA         37 
Fomento de Contrucciones y Contratas SA 38 
Gestió Ambiental de Residus SL 39 
Sabir SL 40 
UTE Llagostera 41 
A. J. Ruz SL 42 
Exclosa 43 
Ferran Vila Vila 44 
 45 
Després de realitzar l’acte d’obertura de pliques del concurs públic convocat per contractar 46 
el servei esmentat, s’han observat totes les prescripcions legals i, per tant, és procedent 47 
declarar-lo vàlid. 48 
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La Mesa de contractació constituïda per actuar en el procediment de licitació d’aquesta 1 
contractació n’ha elaborat la proposta d’adjudicació. Després de valorar i ponderar els 2 
criteris de valoració que estableix el Plec de condicions, considera que l’oferta més 3 
favorable per als interessos municipals de les presentades és la de GESTIÓ AMBIENTAL 4 
DE RESIDUS SL. 5 
Per tant, la Comissió informativa de Medi ambient, Protecció civil, Cultura, Festes i 6 
Joventut proposa al Ple l’adopció del següent acord: 7 
Primer.- Adjudicar  a l’empresa GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS SL, amb CIF B 17 8 
694 126 i amb domicili al carrer de la Llebre, 8 de Llagostera, el servei de recollida de 9 
residus sòlids urbans, atès que és l’oferta més avantatjosa per a l’Ajuntament, de 10 
conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació emesa a partir dels criteris de 11 
valoració que estableix la clàusula Sisena del Plec de condicions que regula aquesta 12 
contractació. 13 
Segon.- Requerir l’esmentada empresa perquè en el termini dels quinze dies hàbils següents 14 
a la notificació d’aquest acord justifiqui haver constituït la garantia definitiva fixada a la 15 
clàusula Vintisisena del Plec de condicions que regula aquesta contractació i advertir-li que, 16 
si no ho fa així, la contractació podria quedar resolta. 17 
Tercer.- Retornar el resguard de la garantia provisional constituïda pels licitadors, llevat de 18 
la dipositada per l’adjudicatari, que serà retinguda fins que es formalitzi el contracte. 19 
Quart.- Facultar l’Alcalde o el Regidor en qui delegui per a la signatura del contracte i 20 
perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest 21 
acord.” 22 
 23 

7è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA, FESTES I JOVENTUT:  24 
 25 

7.1 Aprovar la relació d’entitats de població del municipi.  26 
 27 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde diu que es tracta d’un tràmit per actualitzar les dades 28 
existents. 29 

 30 

S’aprova el dictamen següent  per unanimitat dels presents: 31 
 32 
“Vista la Resolució 563/V, de 7 de maig de 1998, per la qual el Govern de la Generalitat ha 33 
d’oficialitzar la toponímia major de cada municipi.  34 
Vista la relació tramesa per la Comissió de Toponímia on figura la denominació del 35 
municipi, de la seva capital i de les entitats de població 36 
Donat que aquesta relació ha de ser aprovada per Ple i ha de coincidir amb la que consta en 37 
el Padró Municipal d’Habitats    38 
La Comissió informativa de Medi ambient, Protecció civil, Cultura, Festes i Joventut 39 
proposa al Ple l’adopció del següent acord:   40 
Primer.- Aprovar la següent relació on figura la denominació del municipi, de la seva 41 
capital i de les entitats de població tal com consta en el Padró Municipal d’Habitants:   42 

 43 

Llagostera (Gironès)  
 44 

Capital  Llagostera 
Urb.  Llagostera Residencial 
Urb.  Font Bona 
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Urb.  Mont-rei 
Urb. Selva Brava 
Veïnat de Cantallops 
Veïnat de Creu de Serra 
Veïnat de  Gaià 
Urb. La Canyera 
Veïnat de  Panedes 
Veïnat de  Pocafarina 
Veïnat de  Sant Llorenç 
Veïnat de Bruguera 
Veïnat de  Ganix 
Veïnat de Mata 
Urb.  Mas Gotarra 
 1 

7.2 Prorrogar el termini per a la conclusió del treball guanyador de la Beca “Esteve 2 
Fa”.  3 
 4 
Es llegeix el dictamen i sense que ningú no demani la paraula s’aprova per unanimitat:  5 
 6 
“Vistos el primer i segon informes tramesos en data juliol de 2002 i novembre de 2002 7 
respectivament, per Joaquim Alvarado i Costa guanyador de la tercera edició de la Beca 8 
“Esteve Fa i Tolsanas” amb el projecte titulat “El negoci del suro a Llagostera. Dels orígens 9 
a l’inici de la Primera Guerra Mundial” que demostren que el treball ha avançat segons el 10 
pla  previst. 11 
Vist que en data desembre de 2002 ha estat detectat el fons documental de la fàbrica de taps 12 
de suro de Francisco Coris Mundet,  desconegut a l’inici dels treballs de recerca. 13 
Vist que l’estudi d’aquest fons permetria una millora considerable en la qualitat del treball 14 
que s’està duent a terme. 15 
Atès el considerable volum d’aquest fons: Llibres diaris (1881-1930), Llibres Majors 16 
(1891-1930), Llibres de consignacions de taps a Wiesbaden i Epernay (1903-1933), 17 
Llibretes amb la relació de treballadors, el que han produït i el que han cobrat (1886-1923), 18 
Copiadors de cartes (1884-1930), Correspondència rebuda (1881-1920). 19 
Vista la instància formulada en data 19-12-02,  RE 3421,  per  Joaquim Alvarado i Costa en 20 
la qual sol·licita una pròrroga de set mesos per poder estudiar el fons documental esmentat. 21 
Vist que els membres del Jurat de la tercera edició de la Beca  “Esteve fa Tolsanas” estan 22 
d’acord a atorgar l’esmentada pròrroga. 23 
La Comissió informativa de Medi ambient, Protecció civil, Cultura, Festes i Joventut 24 
proposa al Ple l’adopció del següent  acord:  25 
Primer.- Atorgar una pròrroga de set mesos a Joaquim Alvarado Costa per a la conclusió 26 
del treball guanyador de la tercera edició de la Beca “Esteve Fa Tolsanas”.   27 
 28 

8è.- MOCIONS (prèvia aprovació de la seva urgència).  29 
 30 
No n’hi ha. 31 
 32 

9è.- PROPOSTES URGENTS.-  33 
 34 
No n’hi ha. 35 
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 1 

10è.- PRECS I PREGUNTES.-  2 
 3 
El Sr. Devant pren la paraula i en primer lloc demana disculpes pel seu retard, ja que diu 4 
que tenia uns assumptes urgents per resoldre però que no ha volgut faltar al Ple per tal de 5 
donar resposta a les declaracions que va fer el Sr. Alcalde en l’última sessió del Ple en les 6 
quals deia que hi havia un regidor de l’oposició que no havia assistit quasi a cap Comissió 7 
Informativa. Respecte a això i per evitar malentesos,   ha de dir que el regidor a què 8 
l’Alcalde feia referència és ell, però que també s’ha de dir que a les Comissions sempre hi 9 
havia un altre regidor del seu grup. Per altra banda diu que la funció de les comissions 10 
informatives és dictaminar els assumptes que s’han  de sotmetre a aprovació del Ple  i que 11 
en la majoria de les reunions que es convoquen no hi ha cap tema per dictaminar i que per 12 
tant no tenen contingut. També vol aclarir que si no es va a les Comissions no es cobra i 13 
que per tant ell no ha cobrat l’assistència a les reunions on no ha assistit i d’això l’Alcalde 14 
no en  va informar. Segueix dient que si no va a l’Ajuntament és perquè no té cap feina a 15 
fer-hi, mentre que sí que  va a les reunions del Patronat municipal d’Esports i sempre hi ha 16 
treballat i que la gent que el coneix sap que és així i lamenta que l’Alcalde no el conegui. 17 
Per altra banda diu que ell tampoc ha vist mai l’Alcalde a les reunions del  Patronat 18 
d’Esports. Quant a les declaracions que va fer l’Alcalde de si hi havia discrepàncies entre el 19 
grup de CiU,  ha de dir que no n’hi ha. Seguidament diu que cada vegada que demanaven 20 
pel balanç de la Festa Major semblava que feien un pecat i que com a ciutadà de Llagostera 21 
vol saber els números,  tot i que suposa que no han estat bons,  ja que és evident que si ho 22 
haguessin estat ja els haurien donat. Afegeix que la gent que el coneix sap com és i com 23 
treballa i que tampoc ha de demostrar res a ningú.   24 
 25 
El Sr. Alcalde pren la paraula i respon que ell no va dir el nom de cap regidor i que a les 26 
comissions informatives s’informa sobre temes que afecten l’Ajuntament i el poble de 27 
Llagostera i que sens dubte són d’interès dels regidors i a més els regidors tenen l’obligació 28 
d’assistir a totes les reunions,  i que és cert que es descompten les retribucions si no 29 
assisteix a les sessions del Ple o de les comissions informatives tal com es va aprovar en el 30 
seu dia. 31 
 32 
El Sr. Devant diu que efectivament el Sr. Alcalde no va donar cap nom però ell precisament 33 
volia deixar clar qui era per no establir dubtes sobre tots els companys i diu que ell treballa 34 
al Patronat d’Esports. 35 
 36 
El Sr. Alcalde respon que la feina que fa el Sr. Devant al Patronat d’Esports és com a 37 
membre d’un  club i que per tant com a regidor no va ni a un lloc ni a l’altre.  38 
La Sra. Vila diu al Sr. Devant que si no té feina a l’Ajuntament pot començar a mirar els 39 
números del tema de la Festa Major que estan a la seva disposició, no obstant això diu que 40 
per respecte a la gent de Llagostera en  el proper Ple donarà compte del resultat. 41 
 42 
I no havent-hi més temes per tractar, a les deu del vespre s’aixeca la sessió de la qual 43 
s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho certifico.  44 
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ACTA Nº 2/2003 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 26 DE FEBRER DE 2003.-  2 
 3 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-sis de febrer de l’any dos mil tres 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, Montserrat 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 i Ramon Soler Salvadó. 9 
No hi assisteix el  Sr. Salvador Devant Ribera.  10 
La Sra. Encarna González Ferrando 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 29-1-2003. 14 
 15 
S’aprova sense cap esmena.      16 
 17 
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS 18 
DE 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 pren la paraula i diu que en primer lloc vol lamentar la mort del Policia 23 
Local de Llagostera Carles Gómez Guzmán, mort en acte de servei el dia 31 de gener,  i 24 
manifesta el condol de tota la Corporació a la família i dóna compte de la resolució de 25 
l’Alcaldia del dia 31 de gener pel qual es va decretar dol oficial per aquest fet. 26 
 27 
Seguidament diu  que de nou s’ha de lamentar la mort d’una nova víctima d’ETA, el Sr. 28 
Joseba Pagazaurtundua, Sergent de la Policia Local assassinat a Andoain. 29 
 30 
A continuació dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia núm. 72 a 142 i diu que es 31 
troben a disposició del regidors que els vulguin consultar. 32 
 33 
Seguidament dóna compte de la xerrada  informativa feta per l’IAS en relació al 34 
funcionament de l’ABS i diu que creu que va ésser interessant. 35 
 36 
Explica també que el dijous dia 20 va tenir lloc la presentació de la campanya gastronòmica 37 
del peixopalo,  que es va fer al Casino Llagosterenc,  on  va assistir-hi un bon nombre de 38 
persones  i que la valoració que se’n fa és positiva i que al seu entendre  aquests tipus 39 
d’actes s’haurien de fer més sovint, ja que es una bona manera de donar-ho a conèixer. Diu 40 
que a la campanya hi participen quatre restaurants de Llagostera. 41 
 42 
Informa que el dia 23  de febrer va tenir lloc una trobada organitzada per la Coordinadora 43 
Antilínia, que varen assistir-hi diverses organitzacions que treballen en aquesta matèria amb 44 
l’objectiu de debatre sobre el tema i d’aquest debat en va sortir una manifest que es dóna a 45 
conèixer com a “Manifest de Llagostera”. Seguidament dóna lectura al manifest i diu que 46 
l’equip de govern coincideix totalment amb el seu  contingut.   47 
 48 
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En aquest punt s’incorpora la Sra. González. 1 
 2 
Informa també que el dia 27 de febrer va tenir lloc la 1ª jornada municipalista en matèria 3 
energètica a Rubí. 4 
 5 
Seguidament dóna compte de l’estat de les següents obres municipals: 6 
 7 
-Nou edifici seu Policia Local: Diu que hi ha hagut un problema amb l’empresa 8 
constructora i que s’ha passat de termini. Afegeix que s’estudiaran possibles sancions. 9 
-Voreres al pont de la riera de Can Gotarra. Ho fa la mateixa empresa que l’edifici de la 10 
Policia i hi ha hagut el mateix problema. 11 
-Ampliació deixalleria. S’estan acabat les obres que s’han finançat amb subvenció del 12 
Departament de Medi Ambient,  i s’espera que es podrà reduir el cost de funcionament. 13 
-Obres del nou IES: segons una notícia apareguda al Diari de Girona es diu que l’obra es 14 
pot endarrerir, però tant GISA com l’empresa constructora asseguren que s’acomplirà el 15 
termini. També la Delegada d’Ensenyament ha assegurat que el curs que ve estarà en 16 
funcionament. 17 
-Urbanització Plaça Narcís Casas: S’han iniciat les obres de la 1ª. fase i la 2ª. fase també ja 18 
s’ha adjudicat i s’espera que comenci en breu. 19 
-Carreteres: Explica que els dies 27 de febrer i 4 i 6 de març es faran les actes prèvies 20 
d’ocupació del terrenys de la variant de Llagostera. 21 
També informa que s’ha tret a concurs la redacció del projecte de desdoblament de la 22 
Carretera de Vidreres. 23 
Que s’ha fet una visita amb els veïns afectats  per l’enllaç de la Cra. de Sant Llorenç per tal 24 
de resoldre problemes sorgits com són accessos, desguassos a camps,  etc. 25 
També es varen fer les actes prèvies d’ocupació de les obres de la Ctra. de Sant Llorenç (1ª. 26 
fase). 27 
Informa que el proper dia 10 de març es posarà la bandera del Tibet al balcó de 28 
l’Ajuntament amb motiu dels 44 anys que l’exèrcit xinès va envair aquell país. Afegeix que 29 
el dia 27 de febrer,  d’acord amb la petició de Llagostera Solidària,  també es posarà la 30 
bandera saharauí. 31 
 32 
2.2 Acords de Comissió de Govern.  33 
 34 
Sessió del dia 12-2-2003: 35 
-Encàrrec del projecte executiu de pavimentació de la vorera del tram comprès entre la 36 
Plaça del Carril i la cruïlla de la carretera de Girona a Sant Feliu  i d’instal·lació de fanals 37 
de l’enllumenat públic del mateix tram.   38 
-Encàrrec del projecte de la construcció d’uns vestidors a la zona esportiva (camp de 39 
futbol).  40 
 41 
Sessió de 18-2-2003: 42 
Convocatòria de consurs-oposició per cobrir quatre places d’agents de la Policia Local.  43 
 44 
2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 45 
representació.  46 
 47 
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El Sr. Alcalde informa que la setmana passada  va haver-hi reunió de la Junta de 1 
compensació de la urbanització Font bona i es  va acordar iniciar la redacció dels estatuts. 2 
 3 
2.4 Contractacions de personal.  4 
 5 
El Sr. Alcalde informa del nomenament per urgència del Sr. Raül Montes González com a 6 
agent de la Policia Local per substituir el Sr. Carles Gómez Guzmán.   7 
 8 
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIS D’AURBANISME:  9 
 10 
3.1 Resoldre les al·legacions formulades a l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació 11 
Urbanística Municipal i aprovar-lo definitivament.  12 
 13 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde informa que en el període d’informació pública s’han 14 
presentat 50 al·legacions, de les quals 28 han estat estimades total o parcialment, mentre 15 
que 22 han estat desestimades. 16 
Afegeix que  s’havia compromès a fer una reunió amb el sector de la pagesia, però que no 17 
ha estat possible per problemes d’agenda, per la qual cosa demana disculpes, no obstant 18 
això diu que tothom ha pogut consultar l’expedient. Afegeix que Unió de Pagesos i el 19 
Consorci Forestal han presentat al·legacions fora de termini i que la d’aquest últim no es 20 
contempla de manera expressa ja que va arribar quan l’informe tècnic ja estava acabat. No 21 
obstant això diu que algunes de les qüestions plantejades sí que es recullen, bé perquè ja 22 
havien estat exposades en altres al·legacions o bé perquè s’han incorporat d’ofici. 23 
Seguidament resumeix les  al·legacions presentades i explica en quin sentit han estat 24 
resoltes d’acord amb els informes emesos. Afegeix que s’ha incorporat al text les 25 
observacions que figuren als informes dels diferents organismes de l’administració 26 
consultats. 27 
 28 
Seguidament el Sr. Comas pren  la paraula i demana a la Secretària que tingui especial cura 29 
de recollir amb la màxima fidelitat la seva intervenció, ja que el que dirà és important i que 30 
no passi com en altres ocasions  que una intervenció seva de tres quarts d’hora queda 31 
resumida en  trenta línies.  32 
A continuació diu que en el moment de l’aprovació inicial el seu grup es va abstenir perquè 33 
entenien que el planejament que es presentava era coherent i ells es varen oferir per 34 
col·laborar-hi i se’ls va dir que es tindria en compte, però la realitat és que no s’han fet 35 
reunions i  de la mateixa manera que s’ha demanat disculpes al sector de la pagesia creu 36 
que es podia haver fet amb el grup de CiU. 37 
Segueix dient que,  tal com es va dir en el moment de l’aprovació inicial,  consideren 38 
insuficient el creixement de la zona industrial, i que ara a més encara ha sofert una 39 
reducció,   cosa que no s’ha dit,  i si bé es cert que resol un tema d’enllaços també ho és que 40 
tanca i  condiciona  el creixement i hipoteca el futur. Que de la manera que ha quedat ara el 41 
nus de la variant a l’alçada de Llagostera Residencial encara separa més la urbanització del 42 
poble.  Quant a les previsions de sòl edificable, diu  que és insuficient, ja que tot i que es 43 
diu que hi ha sòl lliure no és cert,  ja que hi ha molts habitatges unifamiliars  que no esgoten 44 
l’aprofitament. Per altra banda diu que tampoc troben encertada la ubicació de la variant,  ja 45 
que separa una part important del poble i amb els canvis introduïts encara s’agreuja més. 46 
Pel que fa a les zones inundables,  pensa que es podien haver demanat explicacions i 47 
aclariments a l’ACA o fer una anàlisi més profunda i tampoc entén l’afectació fluvial. 48 
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Seguidament fa referència a qüestions tècniques i diu que: 1 
A l’art. 39 no entén per què només es permeten 40 cm. per sobre l’últim forjat permès; si no 2 
s’esgota l’alçada reguladora màxima,  tampoc troba correcte que no s’aprofiti aquesta 3 
ocasió per regular que no  es puguin posar antenes de distribució i altres instal·lacions 4 
radioelèctriques que no siguin d’ús exclusiu de l’edifici.  Tampoc troba correcte que  5 
s’obligui que els balcons estiguin a una alçada de 3,60,   ja que creu que amb menys seria 6 
suficient en funció de l’amplada de les voreres. Pel que fa als celoberts,  el POUM  remet a 7 
la Llei d’Edificació, cosa que en altres punts no es fa.  Pel que fa a les construccions 8 
auxiliars,  el POUM preveu que es puguin edificar 8 m2 per cobert d’eines d'hort quan 9 
tothom sap que avui  dia tot són patis que per al seu manteniment no requereix eines i 10 
tampoc troba ben regulat el tema de les xemeneies per a barbacoes. 11 
L’article 62 diu que no es permeten ràfecs de més de 30 cm i manifesta que no entén per 12 
què,  ja que és evident que la façana queda  més ben protegida amb més ràfec i creu que 13 
s’hauria d’incrementar aquest valor.  14 
Destaca també el fet que a l’aprovació inicial,  quan es regulen els usos i activitats,  no es 15 
preveu el petit comerç mentre que sí superfícies grans i diu que troba exagerat el que es 16 
permet fer i que és significatiu que les normes oblidin el comerç que hi ha al poble. 17 
L’article 77 que regula els temes dels garatges estableix l’obligació que cada habitatge hagi 18 
de tenir una plaça d’aparcament i que caldria diferenciar les zones on es permeten 19 
habitatges plurifamiliars, ja que si es manté aquest requisit dificultarà molt que es puguin 20 
fer edificis plurifamiliars de pocs habitatges. 21 
Pel que fa als usos,  diu que hi ha incoherències ja que en zones semblants es permeten usos 22 
diferents i que caldria comprovar-ho. Afegeix que tampoc troba  correcte que en sòl no 23 
urbanitzable es permeti l'ús de restaurant però  no l’hoteler, cosa que condiciona el futur 24 
turístic del poble.  25 
 26 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que el Sr. Comas es queixava que no 27 
s’hagués fet una reunió  i diu que aquesta queixa no té fonament, i a continuació llegeix una 28 
part de l’acta d’una sessió del Ple on es comunicava que hi havia una reunió per tractar el 29 
tema. Per altra banda diu que el Sr. Comas també va fer entrega a l’arquitecta d’un escrit 30 
amb algunes suggeriments,  però no com a regidor sinó com a arquitecte Josep  Comas i 31 
que alguns dels suggeriments s’han recollit. Afegeix que no és cert que es tanqui un 32 
possible futur creixement i d’això n’estan totalment convençuts, però el que és clar que 33 
tampoc faran serà posar terrenys al mercat per a l’especulació i amb el perill que en haver-34 
hi molt més terreny el creixement no es faci per allà on convé als interessos del poble, a 35 
més diu que la intenció és que el POUM es revisi quan toqui i per tant la previsió no és a 36 
vint anys vista. Pel que fa al tema de la variant,  diu que no és ara el moment de parlar-ne, 37 
tot i que és cert que la proposta que s’havia fet des de l’Ajuntament era més bona que la 38 
que es contempla en el projecte que finalment ha redactat Carreteres. Diu que no és cert que 39 
s’hagi reduït la zona industrial,   sinó que s’ha hagut de fer algun ajustament motivat per la 40 
modificació de la variant. Quant a les zones inundables,  diu que no s’ha de confondre,  que 41 
una cosa són les zones inundables i l’altra és el paisatge fluvial i que en tot cas pensen que 42 
el creixement no ha d’anar per aquests sectors. Pel que fa a les qüestions tècniques que ha 43 
apuntat el Sr. Comas, en tot cas s’hauria d’exposar als tècnics, no obstant això diu que pel 44 
que fa a les antenes hi ha una ordenança que regula aquests elements,  i quant a l’alçada 45 
dels balcons, és evident que hi ha una problemàtica en aquest tema i que tot sovint els 46 
vehicles en malmeten per no estar a una alçada mínima. També diu que li sembla lògic que 47 
pel que fa als patis de llum,  si ja hi ha una normativa,  el POUM hi remeti. Pel que ha dit el 48 
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Sr. Comas de les barbacoes diu que el no es vol fer és legalitzar infraccions i que es 1 
considera que els patis d’illa ha de quedar lliures,   si es vol fer una barbacoa que es faci en 2 
la part edificable. Pel que fa al tema del petit comerç,  diu que no s’ha canviat res en relació 3 
a les normes anteriors i que en tot cas si  s’ha fet és un error que caldrà esmenar i demana 4 
que se’l faculti per poder-ho resoldre en cas que s’observi algun error d’aquest tipus. 5 
Referent a la poca homogeneïtat d’usos que es contemplen en els diferents sectors,  ha de 6 
dir que això ve des del moment que es varen aprovar els diferents plans parcials i no seria 7 
lògic modificar-ho. En relació als pàrkings, és cert que s’obliga que cada  habitatge en 8 
tingui un,  però no al nucli antic,  on les façanes són molt estretes,  i es fa pensant que la via 9 
pública és un bé escàs  i això comporta reduir els aparcaments i més si es vol que hi hagi 10 
voreres amples. En el tema dels bars i restaurants no s’han modificat els usos  i el  fet que 11 
no es contemplés la possibilitat de restaurant en sòl no urbanitzable va ésser un error i que 12 
els usos en sòl no urbanitzable s’han adaptat a allò que diu la nova llei d’urbanisme. Acaba 13 
dient que amb aquesta revisió es contemplen unes necessitats de futur, es resol el tema de 14 
les entrades i sortides del poble i que està segur que representa importants canvis que es 15 
veuran a mesura que s’executi aquest planejament. 16 
 17 
El Sr. Comas pren de nou la paraula i diu que és evident que  aquesta revisió representa un 18 
canvi urbanístic,  ja que les normes subsidiàries són de fa 20 anys i que en aquell moment 19 
es va fer amb la intenció de posar ordre  i també pensant que es revisaria en poc temps i en 20 
canvi han passat 20 anys. Afegeix  que creuen que el nou planejament és una figura 21 
correcta, tot i que la seva gestió no és tan àgil com ha volgut fer veure el Sr. Alcalde i que 22 
allà on es planteja el creixement   no és el lloc encertat. Diu que la nova rotonda al sector de 23 
Llagostera Residencial  ha canviat molt del projecte inicial  i pensa que s’hauria d’haver fet 24 
un nou tràmit d’informació pública, ja que al seu entendre la gent té dret a presentar 25 
al·legacions i pregunta si s’ha demanat aquesta nova informació pública. Quant als balcons 26 
pensa que amb les voreres amples com es preveuen no és possible que els vehicles els 27 
malmetin. Pel que fa al tema de les barbacoes,  diu que no es pretén que es legalitzin les 28 
infraccions, però que és un ús que es podria permetre perfectament sense cap problema. Pel 29 
que ha dit el Sr. Alcalde que no s’interpreta o que en cas de fer-se es fa sempre igual,  diu 30 
que no és cert i que tampoc sempre s’actua amb la mateixa diligència. Pel que fa al fet que 31 
no es contempli el petit comerç,  pensa que és significatiu i no entén per què se l’han deixat. 32 
Quant a la diferència d’usos permesos entre diferents sectors d’igual tipologia,  diu que és 33 
una llàstima que no s'hagi aprofitat aquesta ocasió per homogeneïtzar-ho, ja que seria una 34 
forma d’estalviar maldecaps als veïns i als polítics. Diu que no és cert que pel que fa als 35 
pàrkings hi hagi una excepció per al nucli antic, i que si bé és cert que s’ha de procurar que 36 
cada habitatge tingui el seu propi aparcament,  pensa que la mesura és massa dràstica. Per 37 
últim diu que al seu entendre s’hauria de permetre l'ús hoteler en sòl no urbanitzable, 38 
perquè en cas de sortir l’oportunitat es pogués autoritzar. 39 
 40 
El Sr. Alcalde explica que,  pel que fa al tema d’una nova informació pública per a la 41 
variant,  es va fer una queixa al Departament de Carreteres i es va demanar que es fes i la 42 
resposta va ésser que no es feia una nova informació pública i que en tots els casos es fa 43 
així. Pel que fa a les barbacoes,  diu que el Sr. Comas sap que si es permetessin quedarien 44 
legalitzades les que s’han fet. Quant al que ha dit el Sr. Comas que no sempre s’actua amb 45 
la mateixa eficàcia en temes de disciplina urbanística, el Sr. Alcalde convida el Sr. Comas 46 
que si té coneixement d’algun tracte diferent li ho comuniqui. Pel que fa als comerços,  diu 47 
que la pròpia Llei d’equipaments comercials limita els establiments que poden haver-hi a 48 
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Llagostera a 300 metres. Afegeix que,  com és lògic i  evident,  de cap manera  volen posar 1 
impediments  que hi hagi petit comerç a Llagostera. Quant als hotels,  no estan permesos 2 
per la llei d'urbanisme en sòl no urbanitzable 3 
El Sr. Alcalde diu al Sr. Comas que molts temes que s’han exposat  aquí es podrien haver 4 
tractat a la Comissió Informativa,  tot i que no comprèn perquè el regidor de CiU que porta 5 
els temes d’urbanisme va  a la Comissió Informativa de Serveis Socials i diu que no entén 6 
per què ho fan,   si és per embolicar o perquè no tenen ganes de treballar. 7 
El Sr. Comas respon que  moltes vegades es convoca la Comissió Informativa sense que hi 8 
hagi temes a tractar. No és cert que se’ls convoqués per tractar del POUM tal com s’havia 9 
quedat i molt menys per col·laborar-hi i que moltes vegades com era el cas d’aquesta 10 
Comissió informativa no hi havia cap tema per aprovar.   11 
 12 
Seguidament el Sr. Ayach demana la paraula. 13 
El Sr. Alcalde  li pregunta si el que vol dir té a veure amb el tema que s’està tractant, a la 14 
qual cosa el Sr.Ayach respon  que  sí. 15 
El Sr. Alcalde li dóna la paraula i el Sr. Ayach diu que al seu entendre  no s’ha portat 16 
correctament el tema dels camins rurals, ja que només es fixa una xarxa bàsica de camins  17 
quan l’adequat hauria estat fer un inventari de camins. Diu que tampoc troba adient que 18 
s’hagin de deixar lliures els camins privats i pensa que s’hauria de modificar i fixar quins 19 
són camins públic i quins són privats. Afegeix que troba correcte que s’hagi acceptat les 20 
al·legacions del Consorci Forestal,  ja que d’altra forma els propietaris que no tinguin plans 21 
de millora forestal no podrien obrir camins per pelar o tallar bosc. Diu que a la 22 
documentació consta que hi ha 88 explotacions ramaderes i que no  és cert, ja que amb 23 
molta sort n’hi ha la meitat. Diu que,  pel que fa la prohibició d’instal·lar hotels en sòl no 24 
urbanitzable,  s’hauria de fer constar “llevat que es facin en edificacions ja existents sense 25 
modificar el volum”. Diu que tampoc troba correcte que es disminueixi la distància que hi 26 
ha d’haver amb les finques veïnes en cas d’hivernacles, ja que no deixen d’ésser unes 27 
instal·lacions que moltes vegades requereixen fer-hi obra fixa. Seguidament fa referència a 28 
una sèrie de temes relacionats amb les granges i diu que hi ha incoherència,  ja que amb les 29 
dimensions que es permeten és impossible ubicar-hi els caps de bestiar que es permeten i 30 
demana que es revisi. Quant al paisatge fluvial,  diu que troba exagerat el que s’estableix. 31 
Afegeix que  tampoc troba adequat  regular quins arbres s’han de plantar a les rieres. 32 
 33 
El  Sr. Alcalde respon que el POUM no regula quins són camins públics i quin són privats i 34 
que tampoc s’ha fet un inventari de camins sinó que  el que es pretén és establir una xarxa 35 
bàsica de camins. Afegeix que,  pel que fa a les explotacions ramaderes,  no s’ha modificat 36 
res en relació a la normativa ja aprovada anteriorment i que en cap moment es pretén 37 
limitar les activitats ramaderes ni agrícoles i que la intenció és facilitar l’establiment 38 
d’aquestes instal·lacions,  sempre i quan sigui raonable,  i que el que es vol és regular l'ús 39 
del sòl urbanitzable perquè la gent que hi viu hi pugui treballar però es vol impedir que s’hi 40 
facin activitats de cap de setmana. 41 
 42 
El Sr. Comas manifesta que el vot del seu grup serà contrari. 43 
 44 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat: 45 
A favor            7  (ELL) 46 
En contra         5  (CiU) 47 
 48 
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“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 31 de juliol de 2002, va aprovar inicialment el 1 
projecte de Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Llagostera, redactat per 2 
l’arquitecta municipal, Núria Díez i Martínez. 3 
El projecte va romandre exposat al públic durant un termini de quaranta-cinc dies, 4 
mitjançant anuncis inserits al BOP. núm. 150, de 6.8.2002, al diari El Punt, de 15.8.2002, i 5 
al tauler d’edictes de la corporació. 6 
Simultàniament a aquell tràmit, també es va trametre un exemplar del projecte al 7 
Departament de Medi Ambient, al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, al 8 
Departament de Cultura, al Departament d’Indústria Comerç i Turisme, a l’Agència 9 
Catalana de l’Aigua, a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, al Servei 10 
d’Obres i Vies de la Diputació de Girona i a la Secretaria General de Telecomunicaciones, 11 
del Ministerio de Fomento, perquè en el termini d’un mes emetessin l’informe corresponent 12 
a llurs competències sectorials;  13 
I a la vegada, es va concedir audiència als Ajuntaments de Cassà de la Selva, Caldes de 14 
Malavella, Santa Cristina d’Aro i Tossa de Mar, perquè, en tant que el seu respectiu terme 15 
municipal confina amb el del municipi de Llagostera, poguessin formular les al·legacions 16 
que estimessin oportú. 17 
Vistes les diferents al·legacions de particulars presentades durant el tràmit d’informació 18 
pública, les quals han estat degudament analitzades per l’arquitecta municipal i redactora 19 
del POUM, segons informe que consta a l’expedient. 20 
Vistos els informes que han emès dins d’aquell termini els diferents organismes afectats per 21 
raó de llurs competències sectorials, les conclusions dels quals han estat incorporats al 22 
POUM. 23 
Atès que durant el tràmit d’audiència concedit als diferents Ajuntaments indicats, no s’ha 24 
presentat cap al·legació. 25 
De conformitat amb l’article 83.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, i l’article 26 
22.2.c. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 27 
Aquesta Comissió Informativa proposa l’adopció del següent ACORD:  28 
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades, en el sentit que a continuació es dirà, de 29 
conformitat amb l’informe tècnic que obra a l’expedient: 30 
Al·legacions estimades en la seva totalitat 31 
Àngela Medinyà Giralt (R.E. 2.516, de 17.09.02) 32 
Mercè Mestres (R.E.  2.517, de 17.09.02) 33 
Ismael Pujol Menció (R.E. 2.543, 19.09.02) 34 
Joan Collell  ESTEBA, Joan (R.E. 2.559, de 20.09.02) 35 
Josep M. Bosch Presas (R.E. 2.586, de 24.09.02) 36 
Eduard Galobardes Jorba i Brígit Comas Ventura (R.E. 2.615, de  26.09.02) 37 
Jordi Comas Selis i Maria Selis Llinàs (R.E. 2.643, de 30.09.02) 38 
Joaquim Mallorquí Pigem  i Carme Guich Massa (R.E. 2.648, de 30.09.02) 39 
Albert Mallorquí Guich i Carme Ayach Costa (R.E. 2.649, de 30.09.02) 40 
Mercedes Trenor Galindo (R.E. 2.657, de 30.09.02) 41 
Associació dels Naturalistes de Girona  (R.E. 2.679, de 1.10.02) 42 
Concepció Degollada Oliveras  i M. Lluïsa Bassols Degollada (R.E. 2.967, de 30.10.02) 43 
Margarita Gratacós Ragazzi (R.E. 3.033, de 07.11.02) 44 
Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona (R.E. 3.094, de 15.11.02) 45 
Al·legacions estimades en part 46 
Dolça Vert Ros (R.E.  2.573, de 24.09.02) 47 
Jordi Boadella Rodeja (R.E.  2.601, de 26.09.02) 48 
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Júlia Casademont Perafita (R.E. 2.613, 26.09.02) 1 
Miquel Aubó (R.E. 2.621, de 27.09.02) 2 
Miquel Mestres Pigem (R.E.  2.622, de 27.09.02) 3 
Comunitat de Propietaris del Passeig Romeu-22 (R.E. 2.623, de  27.09.02) 4 
Jordi Cabarrocas Lloveras (R.E. 2.650, de  30.09.02) 5 
Jordi Vidal de Llobatera Yglesias (R.E. 2.651, de 30.09.02) 6 
Joan i Francisca Mallorquí Codina (R.E. 2.658, de 30.09.02) 7 
Pilar Masgrau (R.E. 2.660, de 30.09.02) 8 
Pilar i José Antonio Esteba Paradeda (R.E. 2.671, de 30.09.02) 9 
Antonio Mayorgas Aguilera (R.E. 2.804, de  14.10.02) 10 
Joan i Paquita Mallorquí Codina (R.E. 146, de 20.01.03) 11 
Unió de Pagesos (R.E. 367,  10.02.03) 12 
Al·legacions desestimades 13 
Joaquim de Ribot Targarona (R.E. 2.512, de 17.09.02) 14 
EUROTURIST S.L. (R.E. 2.522, de  17.09.02) 15 
Carlos Mateu Casellas (R.E. 2.550, de 20.09.02) 16 
Pere i Joaquim Blanch Codolar (R.E. 2.551, de 20.09.02) 17 
Cereales y Fertilizantes Viñas S.A. (R.E. 2.598, de 26.09.02) 18 
Merjo Mont S.L. (R.E.  2.614, de 26.09.02) 19 
Mª Vilar Reixach Juli i Josep Maurici Celis (R.E. 2.639, de 27.09.02) 20 
Joan Casas Masgrau, Joan i Mª Carme Casas Puig (R.E. 2.647, de 30.09.02) 21 
Emili Carbó  Bosch (R.E. 2.652, de 30.09.02) 22 
Emili Carbó  Bosch (R.E. 2.653, de 30.09.02) 23 
Vicenç Carbó Torrent (R.E. 2.654, de 30.09.02) 24 
Vicenç Carbó Torrent (R.E. 2.655, de 30.09.02) 25 
Robert Soler Aluart (R.E. 2.656, de 30.09.02) 26 
Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius-CEPA (R.E. 2.672, de 30.09.02) 27 
Elena Padró Matarrodona (R.E. 2.690, de 02.10.02) 28 
Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius-CEPA (R.E. 2.691, de  02.10.02) 29 
Josep Ciurana Paradeda i altres (R.E. 2.695, de 2.10.02) 30 
ARITSOL (2.719, de  07.10.02) 31 
José Luis Quer Torres (R.E.  2.750,  08.10.02) 32 
Associació de Naturalistes de Girona (R.E.  2.771, de 10.10.02) 33 
Robert Corominas Sayols (R.E. 44, de 9.01.03) 34 
Robert Corominas Sayols (R.E. 343, de 5.02.03) 35 
Segon.- Aprovar provisionalment el projecte de Pla d’ordenació urbanística municipal 36 
(POUM) de Llagostera, redactat per l’arquitecta municipal, Núria Díez i Martínez, que 37 
incorpora les al·legacions estimades, les observacions contingudes als informes dels 38 
diferents organismes oficials i també altres petites modificacions introduïdes d’ofici, que ni 39 
individualment ni conjunta no suposen cap alteració substancial del projecte inicialment 40 
aprovat. 41 
Tercer.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona tres exemplars del 42 
projecte i una còpia completa de l’expedient administratiu, als efectes de la seva aprovació 43 
definitiva i posterior publicació al DOGC. 44 
Quart.- Notificar aquest acord a tots els que han presentat al·legacions, juntament amb una 45 
còpia de l’informe tècnic motivador, en la seva part necessària.” 46 
 47 
4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA, FESTES I JOVENTUT:  48 
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 1 
4.1 Aprovar el conveni a signar entre el Departament de Cultura i l’Ajuntament en 2 
relació a la Biblioteca Julià Cutillé.  3 
 4 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que el criteri de la Generalitat és que el 5 
personal de les biblioteques que fins ara anava a càrrec seu s’ha de traspassar als municipis 6 
i que figuri a la seva plantilla, i per això ha proposat aquest conveni. Afegeix que durant 7 
deu anys la Generalitat es farà càrrec del cost d’aquest lloc de treball. 8 
La Sra. Vila explica que el fet que la persona que fins ara prestava aquest servei plegui del 9 
servei de la Generalitat ha obligat a accelerar els tràmits, ja que la Generalitat  considera 10 
que és l’Ajuntament qui ha de fer la nova contractació. 11 
 12 
S’aprova el dictamen següent per unanimitat: 13 
 14 
“Vist el Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de 15 
Lectura Pública de Catalunya, que disposa que el personal de les biblioteques públiques de 16 
titularitat pública ha ser nomenat o contractat pels ajuntaments. 17 
Vist el Decret 210/2002, de 23 de juliol, que regula la transferència als municipis del 18 
personal de la Generalitat que presta servei a biblioteques públiques. 19 
Atès que la biblioteca municipal compta amb el següent personal de la Generalitat: una 20 
plaça de bibliotecari director. 21 
Per tal d’ajustar aquesta situació a les previsions de la normativa vigent. 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 el conveni entre la Generalitat de Catalunya- Servei de Biblioteques- i 25 
l’Ajuntament de Llagostera que regula el traspàs de personal i del material bibliogràfic i els 26 
restants béns mobles.  27 
Segon.- Facultar a l’Alcalde-President per a la seva signatura.” 28 
 29 
5è.- MOCIONS (prèvia aprovació de la seva urgència).  30 
 31 
No se’n presenten.  32 
 33 
6è.- Propostes urgents. 34 
 35 
6.1 Declaració de la urgència del tema relacionat amb el conveni dels promotors del 36 
sector Fonollerons.  37 
 38 
El Sr. Alcalde justifica la urgència en el fet que el tema va lligat amb l’aprovació 39 
provisional del POUM. 40 
 41 
La urgència és aprovada per unanimitat.  42 
 43 
6.2 Aprovació del text del conveni a signar entre l’Ajuntament i els promotors del 44 
sector Fonollerons. 45 
 46 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica detalladament el contingut del conveni que se 47 
sotmet a aprovació. 48 
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 1 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que algun dels temes que es contemplen en el conveni 2 
com és ara el de les voreres ja havia estat proposat pel seu grup. Afegeix que,  tot i que 3 
veuen bé aquest conveni,  el seu vot serà l’abstenció, ja que no en tenen prou  coneixement.  4 
 5 
El dictamen és aprovat amb el següent resultat: 6 
 7 
A favor        7 (ELL) 8 
Abstenció    5  (CiU) 9 
 10 
“Vist el conveni urbanístic regulador de les obligacions pendents de realització a l’àmbit 11 
del Pla parcial de sector Fonollerons, subscrit en data 25.02.2003 amb els representants de 12 
l’empresa Urbanització Mas Fonollerons, S.L., promotora del referit Pla parcial. 13 
I vistos els informes de la secretària i de l’arquitecta municipal. 14 
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció del següent acord:  15 
Primer.- Ratificar en tots els seus punts el conveni urbanístic regulador de les obligacions 16 
pendents de realització a l’àmbit del Pla parcial de sector Fonollerons, subscrit en data 17 
25.02.2003 amb els representants de l’empresa Urbanització Mas Fonollerons, S.L. 18 
Segon.- Notificar-ho a l’empresa Urbanització Mas Fonollerons, S.L.” 19 
 20 
7è.- Precs i preguntes.  21 
 22 
El Sr. Comas pren la paraula i pregunta qui s’ha convocat pel tema de la Cra. de Sant 23 
Llorenç, ja que entén que la gent afectada és molta. També pregunta fins on arriba la 24 
primera fase d’aquesta obra. 25 
El Sr. Alcalde respon que s’ha convocat  la gent que té camps a la vora i gent afectada per 26 
les queixes que s’han anat rebent  Quant a la segona pregunta,  respon que va des de Can 27 
Corominas fins a la cruïlla de Sant Llorenç. 28 
 29 
El Sr. Ayach pren la paraula i diu que el Sr. Alcalde va dir que es portaria al Ple un 30 
document que recollís totes les queixes i les mancances de la variant  i no s’ha fet i també 31 
pregunta quin curs s’han donat a les al·legacions presentades. 32 
El Sr. Alcalde respon que les al·legacions rebudes es varen entregar al Director General de 33 
Carreteres i,  pel que fa a l’escrit,  no ha estat possible fer-lo per manca de temps. 34 
 35 
Seguidament  el Sr. Ayach fa referència als pins del parc de la Torre i diu que no troba 36 
encertada l’actuació de tallar-los, ja que pensa que és una pineda que s’ha de preservar i diu 37 
que si estan malament és perquè es varen esporgar, cosa que ha contribuït a malmetre’ls. 38 
El Sr. Noguera respon que en aquest jardí s’ha fet una mala gestió  durant molts anys i que 39 
els arbres estan sobre runa, la qual cosa fa que les arrels siguin molt superficials i que si 40 
s’han tallat és perquè els tècnics així ho han aconsellat per raons de seguretat i que s’estan 41 
plantant nou arbres i s’intentarà anar-los substituint de mica en mica si el tema de la 42 
perillositat ho permet. Afegeix que el pins del sector del cementiri també tenen  la mateixa 43 
problemàtica i a més estan impedint que creixin les alzines sureres. 44 
El Sr. Ayach insisteix  que el mal estat dels pins del parc de la Torre ve del fet d’haver-los 45 
esporgat i que no veu la necessitat de tallar-los. 46 
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El Sr. Alcalde diu al Sr. Ayach  que si aporta un informe emès per un tècnic competent en 1 
la matèria que digui que els pins no ofereixen cap mena de perill pot tenir la seguretat que 2 
no se’n tallarà cap mes. 3 
 4 
I no havent-hi més temes per tractar a un quart d’una de la nit s’aixeca la sessió de la qual 5 
s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho certifico.  6 



 1

ACTA Nº 3/2003 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 26 DE MARÇ DE 2003.-  2 

 3 

 4 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-sis de març de l’any dos mil tres 5 
es reuneix  el Ple de la Corporació a la sala d’actes de l’Ajuntament sota la Presidència de 6 
l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels  Regidors Srs. Jaume Moll 7 
Ferrandis, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Miquel Ramis Coris, Jordi Noguera 8 
Sabarí, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas, Josep Ayach Costa, Salvador 9 
Devant Ribera i Encarna González Ferrando.  10 
Excusen la seva assistència els Srs. Manel Ramírez Malagón i Ramon Soler Salvadó.  11 
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.    12 
 13 
 14 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.-  15 
 16 
L’aprovació de l’acta es deixa pendent a petició del Sr. Comas.  17 
 18 
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS 19 
DE COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:  20 
 21 
2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  22 
 23 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van des de la 143 a la 239. 24 
 25 
Ressalta les següents:  26 
Núm. 189, per la qual es designa el  Sr. Esteve Barceló com a representant al Consorci de 27 
les Vies Verdes de Girona.  28 
Núm. 211 i 212 de requeriment als propietaris de parcel·les de les urbanitzacions Selva 29 
Brava i Font Bona perquè les netegin. 30 
 31 
El Sr. Alcalde informa que finalment s’ha atorgat a l’Ajuntament la concessió d’una 32 
freqüència per a l’emissora municipal,   amb la qual cosa diu que ara l’emissora ja és legal. 33 
Informa que per part del Departament d’Ensenyament es  va convocar a una reunió per 34 
presentar el projecte de reforma i ampliació del CEIP, afegeix que es tracta d’una obra 35 
important. 36 
Informa que el dissabte passat es va fer una reunió de la Junta de Llagostera Residencial 37 
amb l’objectiu de procedir a ultimar les obres d’urbanització per tal que l’Ajuntament les 38 
pugui recepcionar. 39 
També informa que es farà una reunió dels municipis que tenen espais dins el Massís de 40 
Cadiretes que té per objectiu intentar coordinar les actuacions que ara fan els diferents 41 
pobles per separat i garantir  una mínima protecció a aquest espai.  42 
 43 
2.2 Acords de Comissió de Govern.  44 
 45 
Sessió del dia 28-1-2003: 46 
D’acceptació d’una donació del quadre de Rafel Mas Ripoll  “La Pastoreta”, per part de la 47 
Sra. Ma. Carme Ortega Campoy.  48 



 2

Sessió del 12-3-2003:  1 
Aprovació de convenis amb el Consell Comarcal del Gironès per a les activitats de la Taula 2 
intercultural i l’Escola de pares i mares. 3 
 4 
Sessió del 19-3-2003:  5 
Convidar  tres contractistes perquè presentin ofertes per a l’arranjament de les teulades del 6 
cementiri. 7 
Encarregar la direcció de les obres de la plaça Narcís Casas al Sr. Robert Soler. 8 
 9 
2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 10 
representació.  11 
 12 
No n’hi ha.  13 
 14 
2.4 Contractacions de personal.  15 
 16 
No n’hi ha.  17 
 18 
3r.- PROPOSTES  DE LA REGIDORIA  D’URBANISME:  19 
 20 
3.1 Aprovar el PALS i exposar-lo al públic.  21 
 22 
El Sr. Alcalde  pren la paraula i explica  que,  després de l’elaboració del PALS i fets tots 23 
els tràmits,  procedeix ara aprovar-lo. Afegeix que es valora positivament aquest Pla ja que 24 
ha permès recollir iniciatives. Diu que ara es farà una exposició pública. Explica que el 25 
document recull les accions a realitzar i les prioritza segons el grau en alta, mitjana i baixa,   26 
així com el seu període d’execució. Seguidament convoca  tots els assistents a la reunió que 27 
tindrà lloc el dia 28 de març per presentar el document definitiu del PALS. 28 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que,  malgrat els esforços fets per aconseguir que aquest 29 
document fos participatiu,  no s’ha aconseguit, però pensen que és un bon document,  tot i 30 
que les dades que s’han fet servir són poc actualitzades és una eina que pot servir als futurs 31 
governs municipals i espera que no es quedi només en aquesta proposició. 32 
El Sr. Alcalde respon que efectivament no es pot dir que la participació hagi estat massiva, 33 
però que si es compara amb altres municipis pensa que poden estar contents i que,  tot i que 34 
la feina que manca és una feina a fer amb molt de temps,  espera que serveixi. Acaba dient 35 
que l’empresa que ha fet el treball no ha pogut disposar de dades més actualitzades. 36 
 37 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  38 
 39 
“Vist el “Pla d’acció local per a la sostenibilitat de Llagostera”, promogut per l’Ajuntament 40 
i redactat  per LA VOLA. 41 
I d’acord amb l’article 86 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 42 
públiques i del procediment administratiu comú, la Comissió Informativa d’Urbanisme, 43 
Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i Comunicació, Ensenyament i Esports  proposa 44 
al Ple l’adopció del següent acord: 45 
Primer.- Aprovar inicialment el “Pla d’acció local per a la sostenibilitat de Llagostera”. 46 
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Segon.- Exposar-lo al públic durant un termini de vint  dies, mitjançant anuncis que 1 
s’inseriran al BOP i tauler d’edictes de la Corporació, als efectes d’examen i presentació 2 
d’al·legacions.”  3 
 4 
3.2 Sol·licitar a la Direcció General de Carreteres modificacions en l’execució del 5 
projecte de la variant.  6 
 7 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que es tracta de demanar modificacions al 8 
projecte aprovat pel Departament de Carreteres,  que ha modificat el traçat inicialment 9 
previst, la qual cosa ha fet que hi hagi algun veïns que hagin sortit perjudicats. Afegeix que 10 
va mantenir una conversa amb el Director General, el qual es va excusar per no haver donat 11 
resposta als plantejaments que li va fer, però va dir que fa poc que s’ha contractat l’obra  i 12 
que s’està pendent de tractar-ho amb la direcció facultativa de l’empresa adjudicatària.  13 
El Sr. Ayach pren la paraula i diu que troba correcte el que es demana,  però pensa que 14 
s’hauria d’haver tractat abans i que s’ha demanar que s’obri un nou període d’informació 15 
pública perquè tot el poble pugui conèixer el projecte. Afegeix que és evident que s’ha de 16 
mirar  que per a  la casa que resulta més afectada  es pugui trobar una solució. Diu que ell ja 17 
va dir en el seu moment que calia fer un accés a l’alçada la Ctra. de Calonge i en aquell 18 
moment es va respondre que no, però ara es porta al Ple; afegeix que costa reconèixer els 19 
suggeriments dels membres de l’oposició, però al final com es veu se li ha hagut de donar 20 
la raó. 21 
El Sr. Alcalde respon que el que el Sr. Ayach va dir era que s’havia de fer un enllaç 22 
complet a l’encreuament de la Ctra. de Calonge i el que se li va respondre va ésser que no 23 
es podia fer un altre pas complet a més del que es demanava a Llagostera Residencial. Pel 24 
que fa  al moment de plantejar-ho, creu que es fa en el moment oportú,   que és el moment 25 
en què es fa el projecte executiu. Quant a demanar una altra informació pública, el dia 10 26 
de desembre es va fer una reunió amb el Director General de Carreteres i se li va comentar 27 
el tema i va respondre que,  atès que les variacions no sobrepassen l’afectació,  no s’hauria  28 
de fer una nova informació pública. Acaba dient que qualsevol suggeriment que es presenti 29 
i que es cregui encertat es recollirà i es farà arribar al Departament de Carreteres. 30 
 31 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  32 
 33 
“El segon semestre de 1999 l’Ajuntament de Llagostera va implicar-se d’una manera 34 
decidida en l’elaboració d’un traçat per a la variant  de la carretera C-250 al seu pas pel 35 
municipi. 36 
En aquell moment s’estava treballant en la redacció dels estudis informatius i d’impacte 37 
ambiental, i vàrem ser a temps de presentar un traçat alternatiu als tres que, en aquell 38 
moment, es consideraven com a possibles. 39 
La proposta de l’Ajuntament va ser el fruit d’un seguit de xerrades informatives i d’un 40 
procés participatiu sense precedents en el nostre municipi, que va aconseguir un important 41 
consens entre els veïns més directament afectats per aquesta nova infrastructura. 42 
Finalment l’estudi informatiu, que incloïa l’alternativa de l’Ajuntament i tres més, es va 43 
posar a informació pública en el mes de març de 2001, i novament vàrem animar els nostres 44 
veïns a presentar al·legacions amb l’única intenció que el traçat definitiu fos el millor dels 45 
possibles. 46 
Es varen presentar prop de 100 al·legacions que majoritàriament donaven suport al traçat 47 
alternatiu presentat per l’Ajuntament. 48 
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Aquest traçat intentava evitar o reduir els impactes de la variant sobre les persones que 1 
vivien a prop (impacte visual, acústic, etc.) i sobre el territori (camins, rieres, etc.). D’altres 2 
aspectes com l’afectació a les activitats econòmiques (agrícoles, industrials, etc.), els futurs 3 
creixements del poble o les connexions de la variant amb la xarxa de carrers del municipi, 4 
es varen tenir igualment en compte. 5 
El mes de desembre de 2001 es varen aprovar definitivament l’estudi informatiu i l’estudi 6 
d’impacte ambiental. L’alternativa seleccionada va ser la proposada per aquest Ajuntament. 7 
Malgrat això, l’octubre passat es va aprovar el projecte constructiu, modificant i reduint els 8 
diferents enllaços previstos en l’abans esmentat estudi informatiu. Els canvis introduïts, 9 
lluny de ser menors, són essencials i impedeixien la consecució d’alguns dels objectius 10 
consensuats amb els nostres veïns. 11 
El passat 10 de desembre de 2002 l’Alcalde de Llagostera ja va tenir oportunitat de 12 
comentar aquests canvis amb el Director General de Carreteres i de reclamar solucions. 13 
Igualment, en data 7 de gener de 2003, es varen trametre 10 al·legacions al Departament de 14 
Política Territorial i Obres Públiques, que feien referència a alguns d’aquests canvis. 15 
En data d’avui encara no hem rebut cap resposta, i aquest silenci no fa més que incrementar  16 
el rebuig de bona part dels veïns vers la imminent construcció de la variant.                       17 
Avui mateix s’han realitzat nous actes per a l’ocupació dels terrenys i malgrat les darreres 18 
converses telefòniques que ens demanen paciència, la sensació que no es donarà solució a 19 
les diferents queixes s’imposa. 20 
Davant els canvis introduïts en el projecte constructiu que a continuació es detallen: 21 
1.- L’enllaç nord tenia forma de cercle amb dos passos superiors previstos per al 22 
desdoblament (estudi informatiu). Ara té forma de diamant, amb un pas superior. 23 
La rotonda del costat dret queda excessivament a prop de la casa situada a tocar el ramal 1 24 
(can Matalí). S’incrementa l’ocupació de terrenys vers la solució de l’estudi informatiu. 25 
La connexió de diamant del costat esquerra no prioritza la circulació que s’incorpora a la C-26 
65 direcció a Girona (molt més intensa). 27 
2.- El pas superior del p.k. 1+479.414 desemboca en un nus de camins veïnals amb una 28 
doble corba molt forçada. Dificulta el pas de vehicles (tractors, etc.). 29 
3.- L’enllaç sud, malgrat que permetrà la connexió dels diferents carrers del poble, 30 
representa una excessiva ocupació del terreny i s’apropa massa a la urbanització Llagostera 31 
Residencial (fins al punt d’afectar una zona verda). 32 
L’enllaç proposat per l’Ajuntament en l’aprovació inicial de la revisió de les Normes 33 
Subsidiàries (POUM) donava una millor solució. 34 
El projecte constructiu hauria d’incloure l’eliminació del canvi de rasant situat a l’inici del 35 
ramal 1. 36 
4.- L’enllaç amb la carretera de Calonge (GEV-6612) inicialment previst s’ha suprimit 37 
totalment i únicament apareix un pas inferior per a vianants. Això converteix  el que 38 
inicialment era un carril de servei davant la urbanització Llagostera Residencial en la 39 
perllongació de la carretera de Calonge. Dificulta el pas de la maquinària agrícola a l’altre 40 
costat de la carretera fins a l’empresa agrícola de cereals, la incorporació a la C-65 direcció 41 
a la costa, i la incorporació de la C-65 a la GEV-6612. 42 
5.- El projecte constructiu no contempla espai per a parades de bus (transport públic), ni a 43 
l’enllaç nord ni a l’enllaç sud ni a l’enllaç amb la carretera de Calonge. Tampoc es facilita 44 
el pas de vianants. 45 
6.- No s’especifiquen les mesures correctores per evitar l’impacte acústic de la variant vers 46 
els habitatges que queden més a prop. 47 
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7.- El projecte no inclou la millora dels ponts de les rieres Banyaloques, compromís de 1 
l’anterior Conseller. 2 
8.- Una vegada més no es destina l’u per cent cultural d’aquesta obra al nostre municipi 3 
(vegeu acord a part). 4 
Per tot això la Comissió informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació 5 
ciutadana i comunicació, Ensenyament i esports proposa al Ple l’adopció del següent acord:  6 
Primer.- Reclamar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 7 
Generalitat solucions als problemes abans esmentats i que com a mínim contemplin: 8 
1.- Enllaç nord amb menor ocupació de terreny. La proposta de l’estudi informatiu resol les 9 
nostres demandes. 10 
2.- Millora del pas superior del p.k. 1+479.414. 11 
3.- Enllaç sud amb menor ocupació de terreny. La proposta de l’aprovació inicial de la 12 
revisió de NNSS resol les nostres demandes. 13 
4.- Enllaç amb la carretera de Calonge que permeti tots els moviments. Un pas inferior 14 
resoldria les nostres demandes. 15 
5.- Preveure parades de bus en els diferents enllaços, així com el pas de vianants. 16 
6.- Especificar les mesures correctores de l’impacte acústic en el tram més proper a la 17 
urbanització Llagostera Residencial i en els trams propers a altres habitatges. 18 
7.- Incloure la millora dels ponts de les rieres Banyaloques (s’adjunta informe tècnic) per 19 
tal que deixin de ser punts perillosos en l’INUNCAT. 20 
Segon.- Sol·licitar la inversió de  l’u per cent cultural en el municipi de Llagostera, en 21 
concret en la recuperació de les muralles i del nucli antic. 22 
Tercer.- Proposar la cessió del tram de la C-65 al municipi de Llagostera, prèvia execució 23 
d’un mínim d’obres de millora a concretar.”  24 
 25 
3.3 Adhesió a la xarxa URB-AL.  26 
 27 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica  que és un programa de la Comissió  Europea 28 
que pretén fomentar la cooperació internacional i que es tracta d’intercanvi d’informació. 29 
Seguidament explica quin és el procediment de treball. Segueix explicant que aquesta 30 
actuació s’emmarca dins les intencions de l’equip de govern que el tema de la participació 31 
ciutadana sigui una realitat a Llagostera. Acaba explicant quines són les xarxes temàtiques 32 
a les quals es proposa adherir-se. 33 
El Sr. Comas diu que en principi els sembla bé que són projectes que pel que han vist són 34 
bons, però no obstant això vol remarcar que el primer objectiu és el poble de Llagostera i 35 
que tots aquest altres temes no facin perdre el nord. 36 
El Sr. Alcalde respon que tothom té clar que la prioritat és el poble de Llagostera. 37 
 38 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  39 
 40 
“La Comissió informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació ciutadana i 41 
comunicació, Ensenyament i esports proposa al Ple l’adopció del següent  acord:  42 
Primer.- Participar en la xarxa temàtica núm. 9 Finançament local i pressupost 43 
participatiu del programa de cooperació descentralitzada URB-AL de la Comissió Europea. 44 
Segon.- Participar en la xarxa temàtica núm. 12 Promoció de les dones en les instàncies de 45 
decisió local del programa de cooperació descentralitzada URB-AL de la Comissió 46 
Europea. 47 
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Tercer.- Facultar l’Alcalde per a la signatura del conveni d’adhesió i per als documents 1 
necessaris per a l’execució d’aquest acord. 2 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Prefeitura adjunta de Relaçôes Internacionais de 3 
Porto Alegre, coordinadora de la xarxa tamàtica núm. 9, i a la Diputació de Barcelona, 4 
coordinadora de la xarxa temàtica núm. 12.” 5 
 6 
3.4 Sol·licitar al Departament de Cultura l’aplicació de l’1% cultural de les obres 7 
realitzades al municipi.    8 
 9 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde pren la paraula i diu que una vegada més s’ha de 10 
reclamar que Llagostera es pugui beneficiar d’aquest 1% cultural, que ja s’ha demanat 11 
diverses vegades i mai s’ha aconseguit resposta afirmativa i a més tampoc és té clar qui és 12 
el responsable d’aquest fons, per la qual cosa també es demana que es digui per tal de 13 
poder-s’hi  adreçar directament. 14 
El Sr. Comas pren la paraula i diu que pensen que és just demanar-lo, però que caldria estar 15 
segur si mai s’ha rebut que no se’ls pugui respondre que una part ja l’han rebut per exemple 16 
amb la construcció de l’IES. 17 
El Sr. Alcalde respon que la construcció de l’IES no té res a veure amb l’1% cultural, sinó 18 
que és una competència obligatòria del Departament d’Ensenyament. 19 
 20 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  21 
 22 
“L’article 57 de la Llei 9/93, de 30 de setembre,  del Patrimoni  Cultural Català,  estableix 23 
que l’Administració de la Generalitat ha de reservar en els pressupostos de les obres 24 
públiques que financiï totalment o parcialment una partida mínima de l’1% de la seva 25 
aportació, amb finalitat d’invertir-la en la conservació dels béns protegits per aquella  llei 26 
i en la creació artística contemporània. 27 
El Decret 175/94, de 28 de juny, sobre l’u per cent cultural, estableix com a criteri preferent 28 
el d’aplicar els esmentats fons als béns culturals que poden quedar afectats directament per 29 
l’obra pública de què es tracti i els que es troben situats en el seu entorn. 30 
El 24 d’abril de 1996 el Ple de l’Ajuntament va prendre un primer acord sol·licitant al 31 
Departament de Cultura de la Generalitat informació sobre l’u per cent cultural susceptible 32 
de ser aplicat al nostre municipi i demanant que l’Ajuntament pogués intervenir en la 33 
decisió de destinació d’aquesta inversió.  34 
Atès que aquest acord del Ple no va tenir resposta, el 25 d’abril de 1998 novament el Ple de 35 
l’Ajuntament s’adreça al Departament de Cultura reiterant la petició. El 3 de juny següent 36 
el Director General del Patrimoni Cultural comunica a l’Ajuntament que pren nota de la 37 
petició i que procuraran atendre-la. 38 
El 30 de maig de 2001 novament el Ple acorda sol·licitar al Departament de Política 39 
Territorial i Obres Públiques i al Departament de Cultura de la Generalitat l’aplicació de l’u 40 
per cent cultural de les obres públiques realitzades en el nostre terme municipal en el 41 
mateix municipi. 42 
Aquest acord del Ple no té resposta fins un any després quan el Director General del 43 
Patrimoni Cultural  fa saber a aquest Ajuntament que el passat 3 de maig els Departaments 44 
de Política Territorial i Obres Públiques i Cultura signaren el protocol d’aplicació de l’u 45 
per cent cultural per al trienni 2002-2004, que actualment s’està executant, i que la nostra 46 
petició queda recollida per al proper programa que s’estableixi. 47 
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Cal ressaltar que aquest escrit que fa referència al passat 3 de maig està redactat el dia 23 1 
d’abril i està registrat de sortida del Departament de Cultura el dia 2 de maig. 2 
Atès que les diferents obres executades en anys passats, i especialment les realitzades en els 3 
darrers quatre anys, subjectes al l’u per cent cultural són d’una quantia aproximada d’ 4 
11.000.000 d’euros.  5 
Atesa la propera construcció de la variant de Llagostera, que representa una inversió 6 
aproximada de 9.000 euros, 7 
La Comissió informativa de Medi ambient, Protecció civil, Cultura, Festes i joventut 8 
proposa al Ple l’adopció del següent acord:  9 
Primer.- Manifestar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya el nostre 10 
malestar pel tracte rebut per aquest Ajuntament fins al dia d’avui en relació a les reiterades 11 
peticions d’informació sobre l’aplicació de l’u per cent cultural en el nostre municipi. 12 
Segon.- Sol·licitar al Departament de Cultura i al Departament de Política Territorial i 13 
Obres Públiques quines actuacions contempla per a la comarca del Gironès el protocol 14 
signat entre ambdós departaments d’aplicació de l’u per cent cultural per al trienni 2002-15 
2004. 16 
Tercer.- Demanar si existeix la possibilitat d’incloure una actuació a Llagostera dins del 17 
programa 2002-2004.  18 
Quart.- En cas que aquesta inclusió no sigui possible per no estar prevista, sol·licitar si hi 19 
ha hagut alguna actuació que, tot i no estar prevista inicialment, s’hagi inclòs en el 20 
programa. 21 
Cinquè.- Demanar que es comuniqui a aquest Ajuntament qui és l’interlocutor de la 22 
Generalitat amb poder decisori per tractar la nostra petició.” 23 
 24 
4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL, PARTICIPACIÓ 25 
CIUTADANA I COMUNICACIÓ:  26 
 27 
4.1 Adopció del títol de “vila” per al municipi de Llagostera.  28 
 29 
Es llegeix el dictamen  i el Sr. Comas pren la paraula i diu que,  tot i que pensen que es 30 
tracta d’un tema purament decoratiu,  el seu vot serà favorable. 31 
El Sr. Alcalde respon que el motiu de prendre aquest acord no és per sentir-se més ciutat ni 32 
sentir-se urbanites, ja que és evident que la gent de Llagostera no vol perdre el sentiment 33 
d’ésser gent de poble per la millor qualitat de vida que això significa, sinó pel fet que en els 34 
últims temps els ajuntaments, entre ells Llagostera,  ha assolit un nivell de serveis superior 35 
als que li correspon pel nombre d’habitants que té i pensen que això comporta al govern 36 
local autoexigir-se prestar millors serveis, però també exigir a la resta d’administracions 37 
que realitzin les competències de forma correcta. Afegeix que el tema de la línia de les 38 
Gavarres va fer que Llagostera fos coneguda per molta gent, se sap on és i a més es nota 39 
una certa admiració envers el poble de Llagostera. 40 
El Sr. Comas diu que discrepa de les raons que ha donat el Sr. Postigo,  ja que la força d’un 41 
poble no ve donada pel títol, sinó per les persones i  per l’estima al poble i això no canviarà 42 
pel fet que es digui poble o vila. Diu que l’argument de l’Alcalde no s' entén  si no es mira 43 
dins del context del període pre-electoral en què s’està. 44 
 45 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  46 
 47 
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“Atès que l’article 33 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 1 
Catalunya i l’article 60 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 2 
de demarcació territorial i població dels ens locals, disposen que els municipis amb més de 3 
cinc mil habitants poden anteposar al seu nom el títol de vila.  4 
Atès que el municipi de Llagostera supera actualment els sis mil habitants, es considera 5 
convenient fer els tràmits necessaris perquè Llagostera tingui aquest reconeixement.   6 
És per l’exposat que la Comissió Informativa d’hisenda, personal, participació ciutadana i 7 
comunicació proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:  8 
Primer.- Aprovar que el municipi de Llagostera anteposi al seu nom el títol de vila atès que 9 
reuneix la condició de tenir més de cinc mil habitants, d’acord amb allò que disposa 10 
l’article 33 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i 11 
l’article 60 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 12 
demarcació territorial i població dels ens locals.  13 
Segon.- Donar compte del present acord al Departament de Governació i Relacions 14 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.” 15 
 16 
5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, SERVEIS 17 
SOCIALS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ I OBRES I SERVEIS:  18 
 19 
5.1 Concedir la placa de plata a títol pòstum a l’agent de la Policia Local Sr. Carles 20 
Gómez. 21 
 22 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde pren la paraula i explica que l’atorgament d’aquesta 23 
menció va ésser una iniciativa dels membres de la Policia Local i que per tractar-se d’un 24 
cas tan evident no s’han realitzat les formalitats que es fan en altres casos. Diu que és 25 
previst fer l’acte d’entrega el dia que s’inauguri la nova seu de la Policia Local. 26 
El Sr. Comas diu que troben la proposta encertada i aprofita l’avinentesa per suggerir que 27 
es faci un nou reglament d’honors i distincions  que reculli molts més supòsits que els que 28 
contempla actualment. 29 
 30 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  31 
 32 
“Vist que el Reglament d’Honors i Distincions en el seu article 4t. disposa que 33 
l’Ajuntament podrà concedir la distinció de Placa de plata per guardonar persones amb 34 
mèrits excepcionals, serveis destacats i treballs valuosos, tant a nivell local com d’abast 35 
superior, 36 
Atès que tots els membres de la Policia Local de Llagostera  han demanat (R.E. 459/2003, 37 
de 17 de febrer) que aquest Ajuntament concedeixi la Placa de plata a títol pòstum a l’agent 38 
de la Policia Local Carles Gómez Guzmán, mort en acte de servei el dia 31 de gener de 39 
2003, 40 
Donat que el 19 de febrer de 2003 per Decret d’Alcaldia s’ha resolt iniciar l’expedient i els 41 
tràmits corresponents per a la concessió d’aquest guardó, 42 
Atès que el mateix Decret d’Alcaldia considera que es poden obviar les pràctiques de les 43 
proves i les actuacions que condueixin a precisar els mèrits de la persona objecte del 44 
guardó, atès que la circumstància de la mort en acte de servei es considera suficient per 45 
acreditar-ne el mereixement, 46 
Vista la proposta formulada per la Instructora de l’expedient en data 19 de febrer de 2003. 47 
Atès que en el període d’exposició al públic no s’ha rebut cap al·legació, 48 
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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.- Concedir la Placa de plata, màxima distinció prevista al Reglament d’Honors i 4 
Distincions  a  títol pòstum a l’agent de la Policia Local Sr. Carles Gómez Guzmán, mort en 5 
acte de servei el dia 31 de gener de 2003. 6 
Segon.- Anotar aquest acord en el Llibre Registre d’Honors i Distincions.”  7 
 8 
6è.- MOCIONS (prèvia aprovació de la seva urgència).  9 
 10 
No se’n presenten.  11 
 12 
7è.- PROPOSTES URGENTS.-  13 
 14 
7.1 Aprovació de la urgència de l’expedient de recepció de les obres d’urbanització  15 
Mont-Rei.  16 
 17 
El Sr. Alcalde pren la paraula i demana que es declari la urgència d’aquest expedient, la 18 
qual es justifica pel fet que les obres ja estan acabades i que per tant l’Ajuntament pot 19 
procedir a recepcionar la urbanització, i que els propietaris tenen previst fer una reunió el 20 
dia  28 per dissoldre la Junta de Conservació i manteniment. 21 
 22 
La urgència s’aprova per unanimitat. 23 
 24 
7.2 Acceptar la recepció de les obres d’urbanització de la Urbanització Mont-Rei.  25 
 26 
Es llegeix la proposta  i el Sr. Comas pren la paraula i diu que estan a favor de recepcionar 27 
aquesta urbanització,  que és la primera i que a aquesta l’hauran de seguir altres. Afegeix  28 
que ara s’ha de procurar que el dia 1 d’abril funcionin tots el serveis a l’igual que a la resta 29 
del poble. 30 
El Sr. Alcalde respon que evidentment aquesta és la intenció i que els veïns de Mont-Rei 31 
gaudiran dels mateixos serveis que la resta dels veïns del poble. 32 
 33 
S’aprova per unanimitat la següent proposta:  34 
 35 
“Vista l’acta de recepció de les obres d’urbanització de Mont-Rei, subscrita en data 26 de 36 
març de 2003, l’arquitecte director de l’obra, Robert Soler Aluart, el tècnic director 37 
d’execució de l’obra Sr. Genís Bayé Sarrà  i el Sr. Lluís Sureda Castañer, en representació 38 
de Massachs Excavacions, S.L., en tant que empresa contractista, formalitzada en 39 
compliment de l’article 147 del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual 40 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 41 
Atès que l’acta de recepció adverteix de la necessitat d’esmenar petites deficiències que, no 42 
obstant, a criteri dels tècnics intervinents no són cap impediment per a la recepció i posada 43 
en funcionament de les obres. 44 
Atès que, d’altra banda, amb la recepció de les obres poden considerar-se acomplerts els 45 
fins estatutaris (arts. 4 i 9 ) per als quals va ser creada l’Entitat Urbanística de Manteniment 46 
i Conservació Mont-Rei, la qual cosa permet autoritzar la dissolució de l’entitat, en els 47 
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termes de l’article 7 de l’Ordre de 6 d’agost de 1982, per la qual s’aprova la instrucció que 1 
regula aspectes orgànics i funcionals del Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores. 2 
Aquesta alcaldia proposa l’adopció del següent acord:  3 
Primer.- Quedar assabentat de l’acta de recepció de les obres d’urbanització de Mont-Rei, 4 
subscrita en data  26 de març de 2003  per  l’arquitecte director de l’obra, Robert Soler 5 
Aluart, el tècnic director d’execució de l’obra Sr. Genís Bayé Sarrà  i el Sr. Lluís Sureda 6 
Castañer, en representació de Massachs Excavacions, S.L., en tant que empresa 7 
contractista, formalitzada en compliment de l’article 147 del Reial Decret legislatiu 2/2000, 8 
de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 9 
Administracions Públiques. 10 
Segon.- Assumir l’Ajuntament, amb efectes des del dia 1 d’abril de 2003, la titularitat de 11 
les obres i serveis objecte de recepció. 12 
Tercer.- Autoritzar la dissolució de l’Entitat Urbanística de Manteniment i Conservació 13 
Mont-Rei, expedint els documents necessaris als efectes de la inscripció de la dissolució al 14 
Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.” 15 
Quart.- Notificar aquest acord a l’ Entitat  Urbanística de Manteniment i Conservació Mont-Rei.” 16 
 17 
7.3 Aprovació de la urgència d’una proposta en relació a la guerra de l’IRAQ.  18 
 19 
La urgència s’aprova per unanimitat.  20 
 21 
7.4 DECLARACIÓ CONTRA LA GUERRA DE L’IRAQ.  22 
 23 
Es llegeix la proposta i el Sr. Comas diu que el seu vot serà favorable però que esperen que 24 
cap dels actes que es facin en relació aquest tema es polititzi per poder-ne treure profit 25 
electoral. 26 
 27 
S’aprova per unanimitat la següent proposta:  28 
 29 
“El Ple de l’Ajuntament de Llagostera s’ha pronunciat diverses vegades a favor de la 30 
solució pacífica dels conflictes i en contra de les guerres. Concretament: 31 
 En la sessió del dia 30 de maig de 2001 va declarar l’Ajuntament de Llagostera 32 

AJUNTAMENT PER LA PAU. 33 
 En la sessió del 28 de novembre de 2001 va manifestar el suport a la campanya 34 

ATUREM LA GUERRA de la Plataforma gironina per la pau. 35 
 En la sessió de 30 d’octubre de 2002 va reclamar una SOLUCIÓ PACÍFICA AL 36 

CONFLICTE AMB L’IRAQ. 37 
La realitat, però, és que, tot i que desenes de milions de persones han sortit massivament al 38 
carrer des del passat dia 15 de febrer per expressar el NO A LA GUERRA, i tot i l’èxit de 39 
les mobilitzacions, que per primer cop a la història van coincidir en un mateix dia i amb un 40 
mateix objectiu, la guerra ja és un fet.  41 
L’acció bèl·lica del govern dels EUA i els seus aliats demostra que ignoren la veu de la 42 
ciutadania. En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament de Llagostera DENUNCIA AQUESTA 43 
GUERRA PERQUÈ ÉS:  44 
IL·LEGÍTIMA, ja que el seu objectiu és la voluntat d’apropiar-se dels recursos de la zona, 45 
com el petroli, i avançar en l’ocupació militar i el domini polític i comercial de l’Orient 46 
Mitjà. 47 
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IL·LEGAL, perquè va en contra de la carta de les Nacions Unides i el Dret Internacional, 1 
que qualifica les guerres preventives com a invasions.  2 
IMMORAL, perquè causarà milers i milers de morts, víctimes innocents, a més de 3 
patiment, odi i destrucció durant molts anys. Considerem aquesta guerra, no només contra 4 
el poble de l’Iraq, sinó també una guerra contra la humanitat i els valors de la pau i la 5 
justícia. 6 
Per tot això afirmem que la guerra no és la solució i rebutgem les argumentacions que la 7 
intenten justificar. En aquest sentit, DIEM:  8 
 NO A LA MILITARITZACIÓ DE L’AJUDA HUMANITÀRIA. 9 

 NO A LA PARTICIPACIÓ EN COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER PART 10 
DELS GOVERNS ATACANTS. 11 

 NO AL LUCRE I EXPOLI PREVIST PER PART DE LES EMPRESES DELS 12 
PAÏSOS ATACANTS (CONSTRUCTORES, PETROLIERES...). 13 

 SÍ A LA DENÚNCIA PÚBLICA DE LES EMPRESES QUE N’OBTINGUIN 14 
BENEFICIS. 15 

 SÍ A LA SOLIDARITAT AMB EL POBLE D’IRAQ I AMB EL POBLE KURD. 16 

 SÍ AL MOVIMENT EMERGENT DE CONSCIÈNCIA GLOBAL QUE FACI 17 
AVANÇAR CAP A UN NOU ORDRE ECONÒMIC I POLÍTIC INTERNACIONAL 18 
MÉS JUST. 19 

DES DE L’AJUNTAMENT ENS COMPROMETEM A: 20 
1. DENUNCIAR aquelles iniciatives d’ajuda humanitària que es facin sota el paraigua 21 

dels governs dels països atacants, tot exigint-los indemnitzacions pels danys de 22 
guerra. 23 

2. PARTICIPAR NOMÉS en aquelles iniciatives que no contribueixin a fer de l’ajuda 24 
humanitària un espectacle mediàtic que tranquil·litzi consciències. 25 

3. TRASLLADAR als governs Espanyol, d’Estats Units i la Gran Bretanya, la 26 
condemna per l’atac dut a terme contra l’Iraq, que suposa una agressió al dret 27 
internacional vigent. 28 

4. EXPRESSAR LA MÉS ENÈRGICA REPULSA  al Govern Espanyol, per iniciar 29 
una guerra IL·LEGÍTIMA, IL·LEGAL I IMMORAL sense escoltar la condemna 30 
multitudinària de la ciutadania. I els diem que aquesta guerra no l’han feta en nom 31 
nostre i que en cap cas no és humanitària. 32 

5. REITERAR la nostra condemna al règim dictatorial de l’Iraq, perquè no respecta els 33 
drets ni les llibertats fonamentals de la població I REAFIRMAR-NOS en el dret a 34 
l’autodeterminació del Poble Kurd. 35 

6. APEL·LAR a l’Assemblea de les Nacions Unides que, en exercici de la tasca de 36 
mediació política que li és pròpia, actuï com a garant del dret de tots els pobles. 37 
Igualment, RECLAMAR la convocatòria d’una conferència per  a l’eliminació total 38 
de les armes de destrucció massiva de tots els països que en posseeixen, inclosos els 39 
EUA. 40 

7. RECLAMAR a les instàncies de govern de la Unió Europea que es pronunciïn a 41 
favor de la pau i contra aquesta guerra i posin els mitjans necessaris per fer una 42 
política activa de foment de la cultura de pau. 43 

8. EXPRESSAR EL SUPORT A LES SEGÜENTS INICIATIVES: 44 
 Celebrar la Consulta Social sobre la Guerra. 45 
 Recomanar la penjada de draps blancs als balcons com a símbol de rebuig a la guerra. 46 
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9. COMPROMETRE’NS A FER ARRIBAR aquest acord al Parlament de Catalunya, 1 
al Govern de la Generalitat, a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal del 2 
Gironès i animar tothom a continuar mobilitzant-se contra la guerra.” 3 

 4 
8è.- PRECS I PREGUNTES.-  5 
 6 
El Sr. Comas pren la paraula i fa un prec al Sr. Esteve Barceló com a representant en el 7 
Consorci de les  Vies Verdes  en el sentit que un dels projectes que es demani sigui  que el 8 
centre de BTT de Quart sigui finançat per aquest Consorci i no pel Consell Comarcal del 9 
Gironès com es fa ara, ja que en realitat aquest centre dóna servei a tota aquesta zona. 10 
El Sr. Barceló respon que aquest Consorci encara no està en funcionament,  sinó que encara 11 
actua el Consorci de la Via del Tren, però el que sí és cert és que hi ha més diners, per la 12 
qual cosa es podran arreglar més trams de via. Diu que tindrà en compte la petició del Sr. 13 
Comas. 14 
El Sr. Alcalde explica que s’han tingut converses amb responsables de la Generalitat en 15 
aquest tema i han suggerit que Llagostera completés la xarxa de BTT. 16 
El Sr. Comas diu que és bo que els ens que acaben coordinant aquesta actuacions hi 17 
participin, ja que pensa que s’han de coordinar els esforços. 18 
 19 
El Sr. Comas demana que se’ls faci arribar un projecte de la variant. 20 
El Sr. Alcalde respon que està a la seva disposició. 21 
 22 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts menys cinc minuts d’onze del vespre 23 
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la 24 
Secretària, que ho certifico.  25 



ACTA Nº 4/2003 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 28 D’ABRIL DE 2003.-    
 
A la vila de Llagostera  a les nou del vespre del dia vint-i-vuit d’abril de l’any dos mil tres  
es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió extraordinària sota la 
Presidència del 1r. Tinent d’Alcalde Sr. Jaume Moll Ferrandis i amb l’assitència dels 
Regidors Srs. Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Miquel Ramis Coris, Jordi 
Noguera Sabarí, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas, Manel Ramírez Malagón, 
Ramon Soler Salvadó, Josep Ayach Costa, Salvador Devant Ribera i Encarna González 
Ferrando.   
Excusa la seva assistència l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García.   
Actua com a Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
El President declara oberta la sessió.  
 
1r.- SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS.-  
 
D’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei Orgànica de Règim Electoral (Llei 
5/1995, de 19 de juny) sobre la formació de Meses Electorals, es procedeix a efectuar el 
sorteig públic dels Membres de les Meses Electorals per a les Eleccions Municipals, que 
tindran lloc el proper dia 25 de maig,   el resultat del qual és el següent:  
 
SECCIÓ PRIMERA MESA A   
 
Titulars: 
President Albert Donate Sánchez  
1r. vocal  Francisco Fernández Gómez  
2n. Vocal Mª Dolores Fernández Matas    
 
Suplents:  
De president Isabel Espadalé Reballí 
De president Anna Expósito Fabrellas  
De 1r. vocal Marta Ferrer Lloveras  
De 1r. vocal Narcís Font Parés 
De 2n.vocal Pedro Freixas Vila 
De 2n.vocal Laura Galán Ventura   
 
SECCIÓ  PRIMERA  MESA B 
 
Titulars: 
President Maria Rusiñol Boatella 
1r.vocal Consuelo Sánchez Ramírez 
2n.vocal  Mª Luisa Santos Raurich 
 
Suplents: 
De president Nuria Saez Rudilla  
De president Indalecio Sánchez López  
De 1r. vocal Manuel Serrano Córdoba    



De 1r. vocal Berta Simón Bosch  
De 2n.vocal José Soler  Maurici  
De 2n.vocal Carmen Tamayo Espadas 
 
SECCIÓ SEGONA  MESA A  
 
Titulars: 
President  Silvia Agüera Guzmán  
1r.vocal Luis del Amo Blasco 
2n.vocal Inmaculada Arbusé Sancho   
 
Suplents: 
De president Carmen Albareda Costa 
De president Rosa Mª  Álvarez Torrent  
De 1r. vocal Francisco Asensio Vera  
De 1r. vocal Jorge Bagudanch Serra 
De 2n. vocal  Montserrat Barco Casademont  
De 2n. vocal  Ramon Bayé Valls  
 
SECCIÓ SEGONA  MESA B  
 
Titulars: 
President Andrea Mallorquí Molina  
1r. vocal José Martín Genové  
2n.vocal  Ramon Masferrer Serramitja 
 
Suplents: 
De president Aurora Marco Miquel 
De president Estel Martí Esteve 
De 1r.vocal Joaquina Mateu Saura   
De 1r.vocal Ramona Menció Vendrell  
De 2n.vocal Jordi Mestres Gispert 
De 2n.vocal Víctor Miquel Capdevila  
 
SECCIÓ TERCERA MESA A  
 
Titulars:  
President Margarita García Font  
1r.vocal Antonio Gómez Martínez  
2n.vocal Alberto Gordon Ruiz  
 
Suplents: 
De president Josefa Gil Bonet 
De president Montserrat Gispert Pibernat 
De 1r.vocal Mª Ángeles Guerrero Gallart 
De 1r.vocal Mª Victoria Guirado Postigo 
De 2n.vocal David Gutiérrez Meroño  
De 2n.vocal Josefa Isalgué Solé  
 



SECCIÓ TERCERA MESA B   
 
Titulars: 
President Xavier Miquel Pla  
1r.vocal Noelia Montiel Cañete 
2n.vocal Rafael Morales Ibáñez 
 
Suplents: 
De president Rosa Mª Miró Ivern 
De president Miguel Monroy Lara 
De 1r.vocal Carlos Moreno Moreno  
De1r.vocal Dolors Mulà Gener  
De 2n.vocal Manuel Muñoz Fúnez  
De 2n.vocal Nuria Núñez Fontelles 
 
SECCIÓ QUARTA MESA ÚNICA 
 
Titulars: 
President Margarita Guinó Arias 
1r.vocal Juan-Carlos Laforgue Pérez 
2n.vocal Joaquima Llagostera Cantal 
 
Suplents: 
De president Carlos Hierro Morro 
De president Alejandro Jiménez Vilarroya  
De 1r.vocal Ester Lloveras Martínez   
De 1r.vocal Josefa López García  
De 2n.Vocal Ana-Belén Malagón Ariza 
De 2n.vocal Manuel Malagón Granados  
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts de deu del vespre s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. President, amb mi la Secretària, que ho 
certifico.   



ACTA Nº 5/2003 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 7 DE MAIG DE 2003.-  
 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia set de maig de l’any dos mil tres 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, Miquel Ramis Coris, Jordi Noguera Sabarí, Montserrat 
Vila Gutarra, Josep Comas Boadas, Josep Ayach Costa, Manel Ramírez Malagón i  
Ramon Soler Salvadó.  
El Srs. Salvador Devant i Encarna González s’incorporaran al moment que es dirà.  
Excusa la seva absència el Sr. Jaume Moll Ferrandis.  
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.    
 
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 26-2, 26-3 I 28-
4-2003:  
 
Acta del dia 26 de febrer: 
El Sr. Comas pren la paraula i demana que s’introdueixin a l’acta les següents esmenes: 
A la pàgina 4 línia 1 s’hi afegeix el següent. “si no s’esgota l’alçada reguladora 
màxima”.  
A la pàgina 4 la línia 4 i següents queden redactades de la següent forma: 
“antenes de distribució i altres instal·lacions radiolèctriques  que no siguin d’ús exclusiu 
de l’edifici. Tampoc troba correcte  que s’obligui que els balcons estiguin a una alçada 
de 3,60 metres, ja que creu que amb menys seria suficient en funció de l’amplada de les 
voreres. Pel que fa als celoberts, el POUM remet a la llei d’edificació, cosa que en altres 
punts no es fa. Pel que fa a ..” 
Pàg. 4  línia 15 que s’afegeixi el següent paràgraf:  “i que creu que s’hauria 
d’incrementar aquest valor” 
Pàg. 4 línia  21 on diu “habitatges unifamiliars” ha de dir “habitatges plurifamiliars”. 
Pàg. 4 línia 22 ha de dir el següent:  “edificis plurifamiliars de pocs habitatges”. 
Pàg. 5  línia 26  substituir la paraula “protestar “ per “presentar al·legacions”. 
Pàg. 5 línia 34 després de “sectors” afegir-hi “d’igual tipologia”. 
Pàg. 6 línia 10 afegir-hi “no és cert que se’ls convoqués per tractar del POUM tal com 
s’havia quedat  i molt menys per col·laborar-hi i que moltes vegades com era el cas 
d’aquesta Comissió informativa no hi havia cap tema per aprovar. 
 
El Sr. Ayach demana que es facin a l’esborrany de l’acta les següents esmenes : 
 
La pàg. 6 línia 20 ha de quedar redactada de la següent forma: “al·legacions del 
Consorci Forestal, ja que d’altra forma els propietaris que no tinguin plans de millora 
forestal no podrien obrir camins per pelar o tallar bosc. Diu….” 
A la mateix pàgina línia 24 després “d’existents” afegir-hi “ sense modificar el volum” . 
 
Acta del dia 26 de març: 
S’aprova per unanimitat.  
 
Acta del dia 28 d’abril:  
S’aprova per unanimitat.  
 
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS 
DE COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:  



 
2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van des de la 240 a la 
410. 
 
En ressalta especialment un el núm. 252,  d’adhesió al Manifest del Ripollès. 
 
S’incorporen el Sr. Devant i la Sra. González.   
 
Seguidament el Sr. Alcalde dóna compte de la signatura del conveni amb Gas Natural 
per regasificació del poble. Diu que es pretén completar la xarxa de gas i fer-lo arribar a 
Llagostera Residencial, Mont-Rei, Can Gotarra, Ganix, Fonollerons. A les 
urbanitzacions  La Mata, Can Serra i la Canyera es farà quan s’urbanitzi aquesta última. 
 
Seguidament dóna compte  de la sentència del jutjat del Social de Girona que desestima 
la demanda  que va presentar la treballadora municipal Sra. Teresa Bagué  i Pijoan. 
 
2.2 Acords de Comissió de Govern.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords:  
Sessió de 29 d’abril pel qual s’aprova el projecte de gestió de recollida orgànica.  
Sessió de 2 d’abril d’aprovació del conveni amb l’entitat GRAMC.  
 
2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 
representació.  
 
No n’hi ha.  
 
2.4 Contractacions de personal.  
 
No n’hi ha.  
 
3r.- PROPOSTA D’ALCALDIA:  
 
3.1 Adhesió a l’Assemblea de Regidors de Cultura, Joventut i Medi Ambient de la 
Institució Joan Fuster.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde pren la paraula i diu que es tracta de fomentar la 
relació entre els Països Catalans.  
El Sr. Comas diu que ho troben encertat, ja que és una institució que ha fet molt pels 
Països Catalans.  
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:   
 
“L’any 2000 va néixer l’Assemblea de Regidors de Catalunya, el País Valencià, les Illes 
Balears, la Catalunya Nord, la Franja i Andorra. 
Aquesta Assemblea de Regidors de Cultura, Joventut i Medi Ambient de la Institució 
Joan Fuster ha impulsat importants iniciatives, com els Congressos de Municipalisme i 
Cultura, Municipalisme i Medi Ambient i Municipalisme i Joventut, i projectes com el 
Centre Ovidi Montllor d’Alcoi i la Xarxa de Casals Jaume I. 
Per poder participar en aquestes iniciatives que fomenten les relacions entre els Països 
Catalans, 



Proposo al Ple l’adopció del següent acord:  
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera s’adhereix a l’Assemblea de Regidors de Cultura, 
Joventut i Medi Ambient de la Institució Joan Fuster. 
Segon.- Assumir el pagament de la quota anual que comporta l’adhesió, que per a l’any 
2003 és de 451 euros. 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Institució Joan Fuster.” 
 
4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:  
 
4.1 Aprovar el mutu acord per a l’expropiació d’uns terrenys afectats per la 
construcció de la nova pista d’accés a Solius.  
 
Es llegeix el dictamen i el  Sr.Alcalde pren la paraula i explica que amb aquest mutu 
acord es tanca el tema de les expropiacions necessàries pel nou camí de Solius. Afegeix 
que aquest propietari inicialment s’hi va oposar, però ara s’ha avingut a un acord. 
 
El Sr. Comas  diu que en el seu moment ja varen estar-hi d’acord i que els satisfà que 
s’hagi arribat a una avinença. 
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  
 
“Examinat l’expedient expropiatori que es tramita per a l’execució del 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 sòlids. 
Atès que el Ple municipal en sessió celebrada el dia  28 de novembre de 2001, va 
aprovar la relació de drets i béns afectats, sense que durant el termini d’informació 
pública s’hagi presentat cap tipus d’al·legació o reclamació pels afectats per l’expedient 
expropiatori. 
Atès que després de les converses mantingudes amb el Sr. Josep Carreras Lloveras, que 
inicialment no acceptava el preu just proposat, finalment ha acceptat com a preu just, 
per tots els conceptes la següent quantitat: 
-  JOSEP CARRERAS LLOVERAS: cinc mil dos cents seixanta-tres euros amb sis 
cèntims (5.263,06 euros). 
Atès que la dita quantitat coincideix amb la valoració emesa pels serveis tècnics 
municipals. 
Atès que no és necessari que hi hagi partida pressupostària en el pressupost municipal ja 
que l’expropiació és en benefici del Consorci per al condicionament i la gestió del 
complex de tractament de residus sòlids. 
Vist allò que disposa l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa, aquesta Comissió 
informativa proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Resoldre per avinença, en el tràmit de mutu acord l’expropiació de les finques 
següents: 
Finca núm. 2 
Titular: Josep Carreras Lloveras 
Referència cadastral:  Polígon 4 parcel·la 35 del Cadastre de Rústica. 
Situació : Llagostera 
Qualificació : Sòl no urbanitzable 
Superfície a expropiar : 2.502 m2 
Ús del sòl  : Agrícola de secà sense conrear                        
Segon.- Satisfer al Josep Carreras Lloveras, propietari de la finca expropiada, la 
quantitat de: cinc mil dos cents seixanta-tres euros amb sis cèntims (5.263,06 euros), per 
tots els conceptes. 



Tercer.- Comunicar al Consorci per al condicionament i la gestió del Complex de 
tractament de residus sòlids, com a beneficiari de l’expropiació, aquest acord. 
Quart.- Facultar l’Alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris 
per a la formalització dels precedents acords.” 
 
4.2 Declarar la necessitat de l’ocupació d’un camí de Font Bona.  
El Sr. Alcalde informa que aquest expedient es retira de l’ordre del dia. 
 
5è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL, 
PARTICIPACIÓ CIUTADA I COMUNICACIÓ:  
 
5.1 Concertar una operació de crèdit per import de 350.000 euros.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que a diferència d’altres vegades que 
només es tenia en compte l’oferta econòmica per contractar aquestes operacions, també 
s’han valorat altres aspectes com són el fet que les entitats bancàries col·laborin en 
l’activitat associativa del poble. Afegeix que, atès que quan es demana un crèdit les 
quantitats dels diferencials són molt petites, pensen que es bo tenir en compte altres 
factors. 
 
El Sr. Soler diu que segon el seu parer una de les funcions que tenen les caixes d’estalvi 
és precisament fer obra social i que en tot cas aquest criteris s’haurien de donar a 
conèixer a totes les entitats. Acaba dient que el seu vot serà en contra en coherència amb 
el que han vingut fent sempre que es tracta de temes relacionats amb el pressupost. 
 
S’aprova el dictamen amb el següent resultat: 
A favor: 6 ( ELL i el vot de qualitat del Sr. Alcalde).   
En contra: 6 (CiU)  
  
“L’Ajuntament de Llagostera té el Pressupost de l’exercici en curs aprovat i s’hi preveu 
una operació de crèdit de 350.000,00 euros per a finançament d’inversions. 
Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la Corporació és la de Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona de Llagostera, tenint en compte a més dels criteris 
econòmics la col·laboració que les dites empreses oferten a entitats del poble. 
Vist l’informe de la Secretària-interventora relatiu a la procedència, les condicions i la 
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 Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona de Llagostera per un import de 
350.000,00 EUROS per finançar les despeses d’inversió previstes al pressupost 
municipal de l’exercici del 2003, amb les següents condicions : 
Import :      350.000,00 EUROS 
Període :     10 anys (sense carència) 
Revisió tipus d’interès : trimestral 
Tipus de referència :  Euribor trimestral 
Diferencial :   0,20 % 
Comissió d’obertura : 0,10 % 
Comissió d’estudi : exempta 
Comissió de disponibilitat : exempta  
Liquidació d’interessos : trimestral 
Liquidació d’amortització : trimestral 
Intervenció : Per Notari amb despeses a càrrec de “La Caixa” 



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.” 
 
5.2 Modificar l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.  
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Soler pren la paraula i diu que per criteris d’eficiència el 
seu vot  serà favorable, tot i que els sorprèn que a dos dies de la campanya electoral es 
porti aquest tema a aprovació. 
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  
 
“Segons el que estableix l’article 63.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, article modificat per la Llei 51/2002, de 27 de 
desembre, de reforma de l’esmentada llei, diu:  
“els Ajuntaments podran establir, per raó de criteris d’eficiència i economia en la gestió 
recaptadora del tribut, l’exempció dels immobles rústics i urbans,  la quota líquida dels 
quals no superi la quantia que es determini mitjançant ordenança fiscal”. 
A fi de poder aconseguir una major eficiència en la gestió dels rebuts de l’impost sobre 
béns immobles de naturalesa rústica i urbana,  
Primer.- Modificar l’ordenança núm. 1 de l’Impost sobre Béns Immobles, amb efectes 
de l’exercici de 2003 i incloure un nou apartat a l’article 4.- Exempcions, reduccions i 
bonificacions, quedant exempts els següents immobles: 
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 3 euros. 
b) Els rústics, en el cas que, per cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la 
totalitat dels béns rústics sigui inferior a 3 euros.  
Segon.-  L’expedient tramitat per a l’adopció de l’acord anterior s’exposarà 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 l’ Ordenança, els interessats podran examinar 
l’expedient en la Secretaria de l’Ajuntament i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes.  
Tercer.- 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.” 
 
5.3 Aprovar la modificació de crèdit nº 1/2003. 
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica el perquè de les modificacions que es 
proposen, així com la procedència del fons. 
El Sr. Soler diu que només fa quatre mesos que es va aprovar el pressupost i ja és 
necessari fer modificacions, la qual cosa troba curiosa. 
 
S’aprova el dictamen amb el següent resultat:  
A favor:     6 ( ELL i el vot de qualitat del Sr. Alcalde.) 
En contra:      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. 1/03 del 
pressupost municipal de l’exercici 2003, que  inclou les següents variacions:         
AJUNTAMENT 
Suplements de crèdit 
222.62500 Mobiliari policia 5.000,00 euros 
323.48900 Subvencions Entitats Socials 2.500,00 euros 
511.21002 Manteniment jardins 4.000,00 euros 
511.61104 Manteniment camins veïnals 18.000,00 euros 
 
Crèdit extraordinari 
222.62200 Adequació caserna Policia Local 20.000,00 euros 
412.41100 Aportació Patronat Residència 6.010,00 euros 
44203.62200 Ampliació deixalleria 18.000,00 euros 
463.22706 Programació i formació telecentre 4.640,00 euros 
463.62500 Mobiliari telecentre 2.320,00 euros 
463.62600 Equipament telecentre 9.565,00 euros 
511.61105  Millores xarxa aigua potable 37.394,65 euros 
 
 TOTAL:  127.429,65 euros 
Procedència dels fons 
Crèdit extraordinari 
75501                  Subv. Junta de Residus (Deixalleria)                    17.000,00 euros 
76102      Subv. Diputació (Telecentre)    14.393,25 euros 
Romanent líquid de tresoreria  96.036,40 euros 
 TOTAL: 127.429,65 euros 
 
 
RESIDÈNCIA “JOSEP BAULIDA” 
Suplement de crèdit 
412.13000 Personal laboral  7.316,38 euros 
 
Procedència dels fons 
Crèdit extraordinari 
40000 Subvenció municipal  6.010,00 euros 
Romanent líquid de tresoreria  1.306,38 euros 
  
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.” 
 
5.4 Modificar el conveni del personal laboral i l’acord de condicions de treball del 
personal funcionari 2001-2004.  
 
Es llegeix el dictamen i per unanimitat s’aprova el següent: 
 
 “Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia  25 de juliol de 2001, va 
acordar  aprovar el conveni  de treball per al personal laboral de l’Ajuntament i els seus 



organismes  autònoms, així com l’acord de les condicions de treball dels funcionaris 
municipals. 
Atès que les parts negociadores del conveni han acordat introduir  una nova clàusula al 
conveni i a l’acord de condicions de treball dels funcionaris municipals, es proposa al 
Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar la  modificació del conveni  de treball per al personal laboral de 
l’Ajuntament i els seus organismes  autònoms, així com l’acord de les condicions de 
treball dels funcionaris municipals, amb la introducció d’un nou article en el conveni, 
amb el següent redactat: 
Article 41.- FONS ADDICIONAL.- Cada any, a partir del 2003 i durant la vigència del 
conveni, es dotarà un fons addicional per  a la incentivació de la modernització i 
l’assoliment d’objectius i increment de la qualitat del servei.  La dotació i criteris 
d’avaluació i distribució seran determinats per la comissió de seguiment del conveni.” 
 
5.5 Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 11-4-2003 pel qual s’aprovaven les 
liquidacions del Pressupost de la Corporació, del Patronat Municipal d’Esports i 
del Patronat Municipal de la Residència Josep Baulida corresponents a l’exercici 
2002.    
 
L’Alcalde dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 298/03 de data 11-4-2003 pel qual 
s’aproven les liquidacions del Pressupost de la Corporació, del Patronat Municipal 
d’Esports i del Patronat de la Residència Josep Baulida, corresponents a l’exercici 2002.   
 
6è- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE  SEGURETAT CIUTADANA, 
SERVEIS SOCIALS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ I OBRES I SERVEIS:  
 
6.1 Modificar el contracte de gestió del servei de manteniment i millora de 
l’enllumenat públic amb Enllumenats Costa Brava, S.L. per a l’aplicació de 
mesures d’estalvi energètic.   
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Comas diu que pensen que és encertat per l’estalvi que 
representa però que  els sorprèn perquè fent tan poc temps que es va signar el contracte  
que dóna la sensació d’ésser un acte electoralista. 
La Sra. Pla respon que en el contracte de manteniment que es va fer es contemplava el 
pla d’estalvi energètic i que si es fa ara es perquè l’empresa té moltes concessions a la 
zona de la costa que fa molt difícil que en ple estiu pogués fer aquests treballs. 
El Sr. Comas diu que al seu entendre és una manera d’anar hipotecant el futur en 
allargar el contracte i més ara que les eleccions locals estan a tocar. 
El Sr. Alcalde respon que l’Ajuntament no pot quedar aturat pel fet que vinguin 
eleccions. Quant al que ha dit el Sr. Soler d’actes electoralistes,  vol dir que no s’ha fet 
cap inauguració, tot i que com molt bé saben hi ha moltes coses per inaugurar. 
 
S’aprova el dictamen  amb el següent resultat: 
 
A favor: 6 ( ELL ) 
Abstenció:      6 (CiU)  
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 20 de maig de 2002, acordà 
adjudicar a l’empresa Enllumenats Costa Brava S.L. el servei de manteniment i millora 
de l’enllumenat públic per un període de dos anys que podien ésser prorrogats per dos 
més. 
Atès que el pressupost municipal d’enguany contempla una partida de  80.000 € 
destinada a actuacions d’estalvi energètic. 



Vista l’oferta presentada per Enllumenats Costa Brava S.L. per l’aplicació de l’estalvi 
energètic que contempla el canvi de làmpades existents per altres de més baix consum i 
més alt rendiment. 
Atès que, tal com s’especifica a l’informe presentat per l’empresa Enllumenats Costa 
Brava S.L, com a resultat del canvi de làmpades  de baix consum de forma genèrica, fa 
que la reposició prevista de làmpades antigues  per altres  de noves de les mateixes 
característiques fa que sigui innecessari, per la qual cosa es fa necessari modificar el 
contracte. 
Vist l’informe-proposta presentat  per l’empresa enllumenats Costa Brava S.L., en el 
qual proposa el canvi d’un nombre determinat de lluminàries en compensació de  la 
partida que reposició de làmpades que es fa innecessària. 
Atès que el Plec de Condicions que va servir de base a l’adjudicació, en el seu article 
5.1 preveu que apart de les millores fixes que es contemplaven en el Plec es podrien fer 
inversions complementàries. 
Vist allò que disposen els articles 101 i 212 del RDLeg 2/2000, de 16 de juny, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
Vist l’informe que consta 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 l’adopció 
del següent  acord:  
Primer.- Aprovar l’informe emès per Enllumenats Costa Brava referent a les actuacions 
a realitzar per aplicació de mesures d’estalvi energètic.     
Segon.- Adjudicar a Enllumenat Costa Brava S.L. els treballs de canvi  de làmpades 
existents per altres de més baix consum i més alt rendiment, segons pressupost presentat 
per la dita empresa, amb càrrec a la partida 511.61106.del pressupost municipal. 
Tercer.-  Modificar les condicions del contracte adjudicat a la dita empresa  per la 
prestació del servei de manteniment i millora de l’enllumenat públic, en el sentit de 
perllongar per dos anys la durada del contracte que inicialment estava prevista en dos 
anys i modificar la quantia del contracte en el sentit que durant el tercer i quart any la 
quantia es veurà reduïda en la quantitat de 18.030 euros anuals, corresponent a la partida 
d’inversions.” 
 
7è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ 
CIVIL: 
 
7.1 Aprovar la proposta de creació i esborrany d’estatuts de la Mancomunitat del 
Massís de Cadiretes-Ardenya.  
 
El Sr. Alcalde explica que el que es pretén és aprovar que els municipis que tenen 
terrenys dins del PEIN coordinin les  tasques  que ja fan actualment per separat. 
El Sr. Comas diu que troben la proposta encertada però consideren que el moment de 
fer-la no és l’adient ja que és moment d’eleccions i per tant de canvis, la qual cosa 
podria fer que s’hagués de tornar a negociar. 
El Sr. Alcalde explica que a l’última reunió només varen assistir-hi representants 
d’aquests tres municipis però que saben de la voluntat dels Ajuntaments de Santa 
Cristina d’Aro i Vidreres per formar-ne part i possiblement també el de Tossa i que la 
intenció és que quan s’iniciï el proper mandat s’estigui a punt d’iniciar aquesta tasca.  
 
S’aprova el dictamen  amb el següent resultat:  
 
A favor:                6 ( ELL ) 
Abstenció:            6 (CiU)  
 



 “Ateses les converses i les reunions prèvies que s’han mantingut amb els ajuntaments 
dels municipis compresos en l’àmbit territorial del Massís de Cadiretes-Ardenya i 
Atès que tots han manifestat la seva voluntat de participar en un projecte de protecció i 
foment del Massís, 
La Comissió Informativa de Medi Ambient, Protecció civil, Cultura, Festes i joventut, 
proposa l’adopció del següent acord:  
Primer.- Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament de crear la Mancomunitat del 
Massís de Cadiretes-Ardenya. 
Segon.- Aprovar la proposta d’Estatuts de la Mancomunitat del Massís de Cadiretes-
Ardenya. 
Tercer.-  Sol·licitar a tots els municipis de l’àmbit territorial del Massís de Cadiretes-
Ardenya que acordin en Ple l’adhesió a la dita Mancomunitat i que comuniquin les 
al·legacions i els suggeriments que considerin oportuns a la proposta d’Estatuts. 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, al Consell Comarcal del 
Gironès, al Consell Comarcal de la Selva i al Consell Comarcal del Baix Empordà per 
tal que estudiïn la possibilitat de participar en aquesta iniciativa.” 
 
8è.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
El Sr. Soler pren la paraula i diu que avui és l’última  sessió del Ple que es fa abans de la 
campanya i molt possible última d’aquest mandat, per la qual cosa vol fer ús de la 
paraula i manifestar el següent : 
 
“El dia 25 de Maig de 2003 hi haurà unes noves eleccions municipals i no és avui el 
moment ni el lloc per demanar el vot ni presentar programes. Cada formació de les que 
es presenta escollirà la forma i el lloc per fer-ho i seran els ciutadans qui finalment 
escolliran l’opció que creguin millor.   
Si avui estem aquí, en el darrer ple de la legislatura 1999-2003, és perquè s’ha acabat el 
període pel qual la gent de Llagostera ens va escollir perquè representéssim el poble. 
Perquè cada un dels regidors que hi ha a l’ajuntament és un legítim representant del 
poble de Llagostera, no només els de l’equip de govern, i això cal recordar-ho avui més 
que mai, amb la perspectiva que donen aquests quatre anys, perquè ningú no se n’oblidi. 
Ni ara i ni en un futur no gens llunyà.  
Gràcies doncs a tota la gent de Llagostera que ens va escollir com a representants del 
poble, i molt especialment gràcies a les 1.333 persones que ens varen votar fa quatre 
anys i a totes aquelles que ens han donat suport al llarg de tota la legislatura. En la 
mesura que ens ha estat possible, hem intentat no desmerèixer la confiança que varen 
dipositar en nosaltres.  
Les circumstàncies i els resultats d’ara fa quatre anys ens van portar a haver de treballar 
des de l’oposició. Una feina poc lluïda però necessària, que no sempre és prou valorada 
i que es fa difícil de veure i d’exercir, ja que tota la gent que es va presentar amb 
nosaltres l’any 99, ho feia per treballar pel poble i no pas per anar en contra del treball 
de ningú. La nostra opció era per al poble i no per escalar determinades posicions, com 
moltes vegades s’ha intentat vendre.  
Hem fet la nostra feina de la millor manera possible, i potser algú pot pensar que es 
podria haver fet més del que s’ha fet. Si hem decebut algú o la nostra actuació ha pogut 
molestar en algun moment, els voldríem demanar les més sinceres disculpes.  
No sempre es poden acontentar els desitjos i les opinions de tothom i és evident que la 
gent que està en un càrrec públic està exposada a la crítica, però també voldríem que 
fossin conscients que ningú és perfecte i que els problemes del poble sempre semblen 
més fàcils de solucionar des del sofà de casa que no pas quan els has d’afrontar 
directament. I això que és vàlid per als qui governen, també ho és per als qui estan a 



l’oposició, perquè com hem dit abans, tots han estat escollits per treballar i representar 
el poble. 
És de tots sabut que en aquesta legislatura hi ha hagut moments molt difícils, moments 
que ens han posat a prova a tots plegats, moments en  els quals hi ha hagut gent que no 
ha sabut entendre que, abans que res, som persones, i que una cosa és haver-se presentat 
a unes eleccions per una determinada formació política, i una altra és que no tinguem 
capacitat pròpia per decidir i pensar per nosaltres mateixos.  
Convidem a tothom qui vulgui, a contrastar això que diem amb els fets i les decisions 
preses en aquests moments difícils, malgrat que  moltes vegades no se’ns hagi donat 
l’oportunitat real d’actuar, perquè s’ha posat per davant massa vegades el protagonisme 
personal i potser fins i tot un cert ànim de revenja política, abans que els interessos del 
poble que tant s’ha dit que es volien defensar. Que cadascú pensi el que vulgui ja que 
respectem els criteris i les maneres de pensar divergents. I som conscients que tota 
aquesta reflexió pot ser compartida totalment, en part o gens, però el respecte a les 
opinions diverses és i ha de ser una de les principals premisses de la democràcia. 
A les acaballes de la legislatura, voldríem aprofitar aquest darrer ple, per fer una sèrie 
de precs a tots els qui en breu es disputaran la possibilitat de representar el poble de 
Llagostera els propers quatre anys. 
1. Als candidats els voldríem demanar que no es repeteixin els errors que hem 

esmentat i que els personalismes i els interessos personals no passin per davant de 
l’interès de la gent del poble, que és a qui representem a l’ajuntament. 

2. Que ningú es cregui tan important com per confondre la seva persona amb la de tot 
el poble. 

3. Que la representativitat de les diferents opcions polítiques sigui real i no només de 
paraula, ja que si es repeteix un resultat tan ajustat com el de les darreres eleccions, 
no és lògic que a la pràctica, gairebé la meitat del poble es quedi sense possibilitats 
reals de treballar en el govern de l’ajuntament.   

Com a mostra d’això tenim el que ha passat al llarg d’aquesta legislatura. Després de 
guanyar per un marge de tan sols 101 vots (sobre un cens que superava les 4.500 
persones), l’Entesa va decidir governar sola. Una decisió legítima, però que no 
compartim.  
És per això que creiem que cal recuperar l’esperit de consens, perquè després de 8 anys 
de ser portada de diari per enfrontaments que massa vegades han anat més enllà del que 
ha de ser la discrepància política, queda clara la necessitat de recuperar una altra manera 
de fer política. Un model en el que tothom hi tingui cabuda i on el CONSENS (dit amb 
majúscules) pugui conviure amb la discrepància constructiva. Aquest model ja va existir 
al poble durant molts anys, fins al punt que en èpoques on el guanyador de les eleccions 
tenia 9 regidors (la majoria està en 7) la resta de partits havien entrat al govern i fins i 
tot havien tingut representació com a tinents d’alcalde.  
Aquest model, que va donar bons resultats i que a alguns els pot semblar molt llunyà, 
s’ha aplicat durant aquesta legislatura al Patronat Municipal d’Esports, on els 
representants dels grups polítics de l’ajuntament han entès que calia deixar de banda les 
discrepàncies ideològiques i han col·laborat al llarg d’aquests quatre anys. És evident 
que hi hagut diferències d’opinió en determinats moments i que segurament hi ha coses 
que s’haurien pogut fer millor, però els resultats obtinguts crec que avalen la gestió feta 
i posen de manifest, una vegada més, que una entesa només és possible quan hi ha 
voluntat d’entendre’s.  
Per aquest motiu, voldríem agrair molt especialment la tasca que en aquest sentit han 
desenvolupat totes les persones que formen part del Patronat Municipal d’Esports. 
Llàstima que aquesta experiència no l’hàgim pogut viure en la resta d’estaments públics 
i molt especialment, a l’ajuntament. Tant de bo els qui d’aquí quatre anys puguin fer 
balanç de la feina feta, puguin dir el contrari. 



Malgrat tot, ha estat un veritable privilegi ser regidors de l’ajuntament de Llagostera i 
com que, afortunadament,  més enllà de la política i les eleccions la vida al poble no 
s’atura, i les relacions personals de veritat han d’estar per sobre de la política, ens 
continuarem veient pel poble al marge de l’ajuntament. Moltes gràcies per tot. I fins 
aviat. 
Llagostera, 7 de maig de 2003 
Grup Municipal de CiU a l’ajuntament de Llagostera.” 
 
El Sr. Alcalde diu que no li sembla convenient entrar en discussions en aquest moment, 
però és una pena que aquest document l’hagin llegit al final del mandat, ja que si ho 
haguessin fet al principi segurament hauria estat més profitós. Afegeix que quan el seu 
grup estava a l’oposició ja es manifestava en el mateix sentit que ara ho ha fet el Sr. 
Soler, però que entén que el que diuen també s’ho han d’aplicar ells mateixos. 
El Sr. Soler diu que al Patronat Municipal d’Esports no han hagut de fer mai cap discurs  
i que no es tracta de parlar sinó de posar-se a treballar. 
El Sr. Alcalde respon que el Patronat d’Esport i l’Ajuntament no són comparables ja 
que el marge de maniobra que té un de l’altre no és comparable. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos 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.  



 
ACTA Nº 6/2003 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 11 DE JUNY DE 2003.-  
 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia onze de juny de l’any dos mil tres 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, Miquel Ramis Coris, Jordi Noguera 
Sabarí, Montserrat Vila Gutarra, Josep Comas Boadas, Josep Ayach Costa, Manel Ramírez 
Malagón, Ramon Soler Salvadó  i Salvador Devant  Ribera.  
Excusa la seva absència la Sra. Encarna González Ferrando.   
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 7-5-2003.  
 
 
S’aprova per unanimitat.    
 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les nou i quatre 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.   
 



 
 
 
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ DE L’ALCALDE 
 
 
A Llagostera, a les dotze del migdia del dia catorze de juny de dos mil tres, es 
reuneixen, prèvia convocatòria, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament, els regidors 
electes Sr. Josep Lluís Postigo García,  Josep Sánchez Gavilán, Montserrat Pla Font, 
Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Antoni Navarro Robledo, Eugènia Comas 
Alsina, Rafael Villena Sánchez, Pilar Sancho Espigulé, Immaculada Aubó Casadevall, 
Jordi Miquel Perxachs, Jordi Bayé Sureda i Narcís Llinàs Gavilán.   
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents i Barnadas. 
 
L’objecte de la sessió és la constitució del nou Ajuntament i l’elecció de l’Alcalde, 
d’acord amb allò que disposen els articles 195 de la Llei Electoral 5/1985,  de 19 de 
juny,  i l’article 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals. 
 
La Secretària declara oberta la sessió i dóna lectura de l’article 195 de la Llei Electoral i 
informa que  els candidats electes han formulat les declaracions d’incompatibilitats i 
béns. La Secretària diu  que hi ha el quòrum necessari per celebrar la sessió. 
 
 
1r.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT. 
 
Seguidament es passa a formar la mesa d’edat, la qual està integrada pel/per la  
regidor/a de més edat que resulta ésser la Sra. Pilar Sancho i Espigulé i pel/per la  
regidor/a de menys edat,  que és la Sra. Eugènia Comas Alsina. 
 
Els regidors que formen part de la mesa d’edat prometen el càrrec d’acord amb la 
fórmula establerta i passen a ocupar el seu lloc. 
 
Seguidament la Mesa comprova les credencials presentades pels regidors assistents. 
 
2n.- CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ. 
 
La presidenta s’adreça als regidors i disposa que d’acord amb allò que preveu el Reial 
Decret 907/1979,  el regidors electes prestin jurament o promesa i preguin possessió 
dels seus respectius càrrecs i que ocupin el seu lloc a  la taula. 
La presidenta llegeix els noms dels regidors que, al seu torn juren o prometen d’acord 
amb la fórmula “Juro/prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya  com a normes fonamentals de 
l’Estat”. 
 
El Sr. Bayé utilitza la fórmula de jurament. Els Srs. Pla, Aubó, Miquel i Llinàs 
prometen el càrrec i els Srs. Postigo, Sánchez,  Barceló, Noguera, Navarro i Villena  ho 
fan per imperatiu legal. 
 



La Presidenta declara constituïda la Corporació. 
 
3r.- ELECCIÓ I PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDE.  
 
Seguidament els diferents grups presenten els següents candidats a l’Alcaldia, que són 
els que encapçalen les seves llistes. 
 
Lluís Postigo García                      ELL 
Pilar Sancho Espigulé                    CiU 
 
Efectuada la votació ordinària, es produeix el següent resultat: 
 
Lluís Postigo García                   vuit        8   (ELL) 
Pilar Sancho Espigulé                 cinc       5    (CiU) 
 
Queda, per tant,  proclamat Alcalde el Sr. Lluís Postigo García, atès que és el candidat 
que ha obtingut major nombre de vots. 
 
Seguidament el Sr. Postigo promet el càrrec per imperatiu legal, d’acord amb la fórmula 
establerta i seguidament pren possessió de l’Alcaldia i passa a presidir la sessió. 
 
A continuació  el Sr. Alcalde dóna la paraula  a la  Sra. Pilar Sancho i Espigulé, la qual 
diu que vol felicitar el poble de Llagostera, tant els que han votat  per CiU com els que 
ho han fet pel grup de l’Entesa i ressalta l’increment de la participació de la gent de 
Llagostera a les eleccions. Afegeix que agraeix a la gent que ha posat la confiança en el 
grup de CiU i que creu que han fet una aposta de catalanisme. Afegeix que en aquest 
acte es comprometen a estar a prop de la gent de Llagostera i escoltar-la i tenir en 
compte les seves opinions i necessitats. Diu que tindran cura que els plens no siguin un 
lloc de lluïment personal,  sinó que sigui un lloc on es debatin les propostes. Afegeix 
que ara es comença una nova etapa i que el poble ha volgut que el seu grup estigui a 
l’oposició, la qual cosa representa una feina dura i no gaire lluïda, ja que és necessari un 
bon govern però també cal una bona oposició. Acaba dient que felicita el grup d’ELL 
pel resultat de les eleccions. 
 
El Sr. Postigo pren la paraula  i diu que agraeix a la Sra. Sancho la felicitació i que 
coincideix amb ella en  la satisfacció per l’increment de la participació. Segueix dient 
que un dels reptes que tenia el seu grup era implicar la població que en les anteriors 
eleccions no varen participar i ja deien que era un repte fer que la gent participés més. 
Seguidament dóna les gràcies als veïns que han confiat en la proposta d’Entesa per 
Llagostera i que tractaran de no decebre’ls.  Afegeix que el fet d’haver obtingut la 
majoria absoluta no els farà tornar prepotents i que es mirarà que les propostes que es 
facin siguin interessants per a tothom. Diu que els regidors sols no poden aconseguir res 
i que si s’han pogut aconseguir aquests resultats és gràcies al suport i la col·laboració de  
tots els treballadors de l’Ajuntament  i espera que els els segueixin donant. Segueix 
dient que ja fa quatre anys que varen dir que els regidors han de tenir unes relacions 
disteses, tot i que reconeix que no s’ha aconseguit, però que espera que ara que en 
realitat hi ha hagut un intercanvi de papers, ja que alguns dels membres que ara formen 
l’Ajuntament ja hi havien estat, tot i que s’han intercanviat els papers és una oportunitat 
per demostrar que això és possible, pensa que aquest canvi d’experiències pot ésser 
beneficiós per al poble. Informa que  la propera setmana convocarà reunions amb el 



grup de l’oposició per veure com s’organitza l’Ajuntament amb la intenció que tothom 
s’hi senti còmode i que es preveu   que abans de final de mes es faci el ple del cartipàs i 
nomenament de membres als diferents organismes dels quals  l’Ajuntament  forma part. 
Acaba dient que desitja una bona tasca a tos els regidors i diu que al seu entendre ésser 
regidor de l’Ajuntament de Llagostera és un privilegi que no tothom pot tenir. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a  dos quarts d’una del migdia s’aixeca la sessió de 
la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que 
ho certifico.  
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ACTA Nº 8/2003 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 2 DE JULIOL DE 2003.-  2 
 3 
 4 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia dos de juliol de l’any dos mil tres es 5 
reuneix el Ple de la Corporació a la sala d’actes de l’Ajuntament sota la Presidència de 6 
l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep Sánchez 7 
Gavilán, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Antoni 8 
Navarro Robledo, Eugènia Comas Alsina, Rafel Villena Sánchez, Pilar Sancho 9 
Espigulé, Immaculada Aubó Casadevall, Jordi Miquel Perxachs, Jordi Bayé Sureda i 10 
Narcís Llinàs Gavilán.  11 
Actua de Secretària accidental la Sra. Consol Butinyac Font.  12 
 13 
1r.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA ADOPTADES 14 
DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR I ALTRES ASSUMPTES.  15 
 16 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van des de la 411 a la 17 
654. 18 
 19 
En ressalta especialment la núm. 435,  ON es proposa a la Comissió Provincial 20 
d’Urbanisme que  es dispensi de l’obligació de reservar per a la construcció d’habitatges 21 
de protecció públic el 20% del sostre residencial dels sectors urbanitzables Can Serra, 22 
Selva Brava, Font Bona i La Canyera, i la núm. 487,  aprovant el pla parcial d’ordenació 23 
del sector residencial Can Serra. 24 
 25 
Acords de la Comissió de Govern:  26 
 27 
Sessió del dia 28 de maig, on  s’aprova la modificació de l’oferta pública d’ocupació en 28 
el sentit d’incloure-hi una nova vacant d’oficial segona de la brigada municipal,  atès 29 
que el Sr. Ramírez,  que estava de baixa per malaltia,  ha passat a la situació de 30 
pensionista. 31 
 32 
Sessió del dia 4 de juny, on s’aprova sol·licitar al Departament de Treball la renovació 33 
de la subvenció per a la contractació de l’AODL. 34 
Alhora s’aprova el Pla de Treball anual presentat per Marc Sureda Pons. 35 
 36 
Altres temes: 37 
 38 
El Sr. Alcalde dóna compte que la Comissió Provincial d’Urbanisme ha aprovat 39 
definitivament el Pla Espacial del nucli antic i el Pla Especial de protecció del patrimoni 40 
arquitectònic. 41 
 42 
Seguidament convida a tothom a l’acte d’inauguració de la cruïlla de Sant Llorenç el dia 43 
4 de juliol a les 12 hores. 44 
 45 
També dóna compte d’un escrit de CiU de Llagostera, fent saber que s’han constituït 46 
com a grup municipal i nomenant  Pilar Sancho com a portaveu, i de l’escrit presentat 47 
per ELL comunicant que s’han constituït com a grup polític municipal i nomenant  48 
Lluís Postigo com a portaveu. 49 
 50 
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 1 
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PER LES 2 
QUALS ES NOMENEN TINENTS D’ALCALDE I MEMBRES DE LA 3 
COMISSIÓ DE GOVERN I DELEGATS EN DIFERENTS ÀREES DE LA SEVA 4 
COMPETÈNCIA.  5 
 6 
 L’Alcalde dóna lectura als següents decrets de l’alcaldia:  7 
 8 
Núm. 579, de designació dels membres de la Comissió de Govern:  9 
 10 
“Constituït el Ple de l’Ajuntament el passat 14 de juny de 2003 i vist l’article 52 del 11 
R.D. 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 12 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, resolc:  13 
Primer.- Designar com a membres de la Comissió de Govern els següents Regidors: 14 
Josep SÁNCHEZ GAVILÁN  15 
Montserrat PLA FONT  16 
Esteve BARCELÓ BOSCH 17 
Jordi NOGUERA SABARÍ 18 
Segon.- Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri. 19 
Tercer.- Disposar la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província.” 20 
 21 
Núm. 581, de nomenament de Tinents d’Alcalde:  22 
 23 
“Constituït el Ple de l’Ajuntament el passat 14 de juny de 2003 i vist l’article 46 del 24 
R.D. 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 25 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, resolc:  26 
Primer.- Nomenar Tinents d’Alcalde els Regidors següents: 27 
1r.- Josep SÁNCHEZ GAVILÁN 28 
2n.- Montserrat PLA i FONT 29 
3r.- Esteve BARCELÓ i BOSCH 30 
4t.- Jordi NOGUERA i SABARÍ 31 
Els Tinents d’Alcalde, d’acord amb l’article 47 del RD 2.568/1986, de 28 de novembre, 32 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 33 
Entitats Locals, substituiran aquesta Alcaldia en la totalitat de les seves funcions i per 34 
ordre del seu nomenament en els casos d’absència, malaltia o impediment que la 35 
impossibiliti per a l’exercici de les seves competències, així com portar a terme les 36 
funcions d’Alcalde en el supòsit de vacant de l’Alcaldia fins a la presa de possessió del 37 
nou Alcalde. 38 
Segon.- Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri. 39 
Tercer.- Disposar la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província. 40 
Manat i signat a Llagostera el dinou de juny de dos mil tres.” 41 
 42 
La resta de regidors d’ELL que no són Tinents d’Alcalde assisteixen a les Comissions 43 
de Govern com a convidats. 44 
 45 
Núm. 580, de  periodicitat de les Comissions de Govern:  46 
 47 
“Vist el que disposa l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, (LRBRL) i l’article 112 48 
del ROF, resolc:  49 
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Primer.-  Establir la periodicitat setmanal de les sessions ordinàries de la Comissió de 1 
Govern el dimarts a dos quarts de nou del vespre, sempre que coincideixi en dia hàbil. 2 
Si coincideix en dia festiu o vigília, l’Alcalde fixarà la data de celebració de la sessió 3 
Segon.-  Donar-ne compte a la Comissió de Govern i al Ple en la primera sessió que 4 
celebrin. 5 
Tercer.- Disposar la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província de 6 
Girona. 7 
Manat i signat a Llagostera el dinou de juny de dos mil tres.” 8 
 9 
Núm. 582, de delegació de la Presidència del Patronat Municipal d’Esports:  10 
 11 
“Vist l’article 43.4 del R.D. 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 12 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 13 
D’acord amb els Estatuts que regeixen el Patronat Municipal d’Esports, resolc: 14 
Primer.- Delegar la Presidència del Patronat Municipal d’Esports en el Regidor Sr. 15 
Esteve Barceló Bosch. 16 
Segon.- Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri. 17 
Tercer.- Disposar la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província. 18 
Manat i signat a Llagostera el dinou de juny de dos mil tres.” 19 
  20 
Núm. 583, de delegació de  la presidència del Patronat Municipal de la Residència Josep 21 
Baulida:  22 
 23 
“Vist l’article 43.4 del R.D. 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 24 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 25 
D’acord amb els Estatuts que regeixen el Patronat Municipal de la Residència Josep 26 
Baulida, resolc:  27 
Primer.- Delegar la Presidència del Patronat Municipal de la Residència Josep Baulida 28 
en la Regidora Sra. Montserrat Pla Font. 29 
Segon.- Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri. 30 
Tercer.- Disposar la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província. 31 
Manat i signat a Llagostera el dinou de juny de dos mil tres.” 32 
  33 
Núm. 608, de delegació d’atribucions als Regidors:      34 
 35 
“Constituït el Ple de l’Ajuntament el passat 14 de juny de 2003 i vist l’article 56 del 36 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, resolc:  37 
Primer.- Delegar en els Regidors següents les atribucions que s’especifiquen: 38 
 39 
JOSEP SÁNCHEZ GAVILÁN 40 
 41 
PROMOCIÓ LOCAL: 42 
 43 
 Promoció del municipi.  44 
 Foment de les activitats econòmiques:   45 

-Promoció turística (rural, cultural, d’oci, gastronòmic, etc,)  46 
-Promoció del comerç.  47 
-Promoció del sòl industrial.  48 
-Promoció d’activitats rurals (agricultura, ramaderia, gestió forestal).  49 

 Fires i mercats.  50 
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 Ocupació i lluita contra l’atur.  1 
 Llicències d’activitats.  2 
 3 
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ:  4 
 5 
 Llagostera Ràdio. 6 
 Pàg. Web. 7 
 Butlletí informatiu.  8 
 Premsa. 9 
 Societat de la informació.  10 
 11 
SANITAT I CONSUM: 12 
 13 
 Participació en la gestió de l’atenció primària de la salut (ABS). 14 
 Protecció de la salubritat pública. 15 
 Cementiri i Serveis funeraris. 16 
 Defensa dels usuaris i consumidors. (OCUC).  17 
 18 
 19 
MONTSERRAT PLA FONT 20 
 21 
SEGURETAT CIUTADANA: 22 
 23 
 Policia Local. 24 
 Ordenació i senyalització del trànsit de vehicles. 25 
 Vigilància i protecció d’edificis, instal·lacions i espais públics.   26 
 Compliment dels reglaments, les ordenances i altres resolucions municipals (policia 27 

administrativa).  28 
 Cooperació i col·laboració amb altres cossos de seguretat per l’auxili de les 29 

autoritats judicials (policia judicial).  30 
 Ordre públic.     31 
 32 
SERVEIS SOCIALS: 33 
 34 
 Unitat bàsica d’atenció social primària (UBASP).  35 
 Residència Josep Baulida. 36 
 Taula intercultural.  37 
 38 
PROTOCOL.  39 
 40 
 41 
ESTEVE BARCELÓ BOSCH 42 
 43 
ESPORTS I LLEURE: 44 
 45 
 Patronat Municipal d’esports. 46 
 Instal·lacions esportives. 47 
 Programació esportiva. 48 
 Foment de les entitats i les associacions (convenis i subvencions).  49 
 50 
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FESTES: 1 
 2 
 Consolidació de l’estructura organitzativa  de la Festa Major. 3 
 Organització d’activitats periòdiques.  4 

 5 
JORDI NOGUERA SABARÍ 6 
 7 
MEDI AMBIENT: 8 
 9 
 Protecció del medi ambient. 10 
 Recollida  i tractament de residus. 11 
 Neteja viària. 12 
 Conservació de camins i vies públiques rurals.  13 
 Control d’animals de companyia. 14 
 Desratització, desinsectació i desinfecció.  15 
 16 
PROTECCIÓ CIVIL: 17 
 18 
 Prevenció i extinció d’incendis (PAM). 19 
 Prevenció d’inundacions.  20 
 21 
 22 
ANTONI NAVARRO ROBLEDO 23 
 24 
HISENDA: 25 
 26 
 Elaboració, modificació i liquidació pressupostos. 27 
 Recaptació. 28 
 Ordenances fiscals. 29 
 Gestió dels recursos econòmics en general.  30 
 31 
PERSONAL: 32 
 33 
 Oferta d’ocupació. 34 
 Selecció, retribució i formació del personal.  35 
 Conveni col·lectiu.  36 
 Gestió dels recursos humans en general.  37 
 38 
 39 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 40 
 41 
 Reglament de participació ciutadana. 42 
 Els consells municipals (sectorials i territorials). 43 
 El Síndic de Greuges: defensor del ciutadà. 44 
 45 
 46 
MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS GENERALS  47 
 48 
 Edifici d’extensió de l’Ajuntament.  49 
 Casa Consistorial.    50 
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 1 
 2 
MARIA EUGÈNIA COMAS ALSINA 3 
 4 
ENSENYAMENT: 5 
 6 
 Cooperar en la construcció i el sosteniment dels centres docents públics (CEIP 7 

Lacustària i IES).    8 
 Llar d’Infants. 9 
 Participació en la programació de l’ensenyament.  10 
 Educació d’adults (Organització de cursos i llar de jubilats).  11 
 12 
CULTURA: 13 
 14 
 Dinamització cultural (Música, teatre, xerrades i actes culturals en general).  15 
 Biblioteca i promoció de la lectura pública. 16 
 Patrimoni cultural (Arxiu, Museus i memòria històrica).  17 
 Escoles d’artesania i belles arts. 18 
 Teatre Casino Llagosterenc.  19 
 20 
 21 
RAFAEL VILLENA SÁNCHEZ 22 
 23 
OBRES I SERVEIS: 24 
 25 
 Pavimentació i conservació de les vies públiques urbanes. 26 
 Enllumenat públic. 27 
 Abastament d’aigua i clavegueram. Qualitat de l’aigua. 28 
 Parcs i jardins.  29 
 Accessibilitat. 30 
 Mobiliari urbà.  31 
 32 
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ: 33 
 34 
 Campanyes de sensibilització.   35 
 Gestió de  projectes. 36 
 Comerç just.   37 
 38 
Segon.- Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri. 39 
Tercer.- Disposar la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província. 40 
Manat i signat a Llagostera el vint-i-cinc de juny de l’any dos mil tres.”  41 
 42 
L’Alcalde comenta que el ser un regidor de més que l’anterior mandat ha permès 43 
repartir més les competències. 44 
 45 
També fa constar que la regidoria d’urbanisme la té assignada l’Alcalde. 46 
 47 
Núm. 609, de  delegacions d’atribucions a la Comissió de Govern:  48 
 49 
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“Vist el que disposen els articles 21.3 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, (LBRL); els 1 
articles  54 i 56  del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i els articles 43, 114 i ss del 2 
ROF, i en virtut de les facultats que tinc conferides legalment, resolc:   3 
Primer.- Delegar en la Comissió de Govern les següents atribucions: 4 
 5 
EN MATÈRIA D’URBANISME 6 
 7 
a)  Aprovació definitiva dels instruments de gestió urbanística (Projectes 8 

d’Urbanització, de Compensació, de Reparcel.lació, d’Expropiació, Delimitació 9 
d’Unitats d’Actuació, Canvis de sistema d’actuació, Estatuts i Bases de 10 
Compensació, etc.), en el supòsit que s’hagin presentat al·legacions en el tràmit 11 
d’informació pública. 12 

b)  Acordar la demolició d’obres i instal·lacions. 13 
c) Llicències d’obres majors.  14 
 15 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, HISENDA I PATRIMONI 16 
 17 
a) Autoritzar i disposar inversions reals i reconèixer les obligacions que se’n deriven 18 

per les facultats que provenen de l‘article  274 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 19 
d’abril,  quan superin els 1.500 euros.  20 

b) Autoritzar i disposar despeses de Béns Corrents, subministraments, assistència 21 
tècnica, treballs específics i concrets no habituals i gestió de serveis públics, quan 22 
superin els 1.500 euros.   23 

c) Ordenar pagaments.  24 
d) Alienar efectes no utilitzables. 25 
e) Aprovar les liquidacions dels padrons de tributs. 26 
f) Autoritzar l’ús del domini públic, d’acord amb les ordenances, sempre que les dites 27 

autoritzacions es refereixin a usos d’escassa entitat o durada, o els recollits a l’art. 57 28 
2n. del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, excepte guals.  29 

g) Acceptar expressament els béns adquirits a títol lucratiu quan l’adquisició sigui 30 
incondicional. 31 

h) Autoritzar els convenis amb entitats i associacions privades del municipi i 32 
atorgament de subvencions que no superin el 2 per 100 dels recursos ordinaris del 33 
Pressupost General. 34 

i) Acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l’Alcaldia, la sol·licitud de 35 
subvencions d’organismes, institucions i entitats, públiques o privades, i acceptar les 36 
que no siguin competència del Ple. 37 

j) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10 per 38 
100 dels recursos ordinaris del pressupost; incloses les de caràcter plurianual quan la 39 
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes 40 
les anualitats no superi el percentatge indicat referit als recursos ordinaris del 41 
Pressupost del primer exercici. 42 

k) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos 43 
ordinaris així com l’alienació del patrimoni quan no superi el percentatge indicat en 44 
els següents supòsits: 45 

 La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost 46 
 La de béns mobles, trets els declarats de valor històric i artístic, l’alienació 47 

dels quals no estigui prevista 48 
 49 
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l) L’aprovació de projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva 1 
contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost. 2 

 3 
 4 

EN MATÈRIA D’ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 5 
 6 
a) Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, 7 

aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de 8 
provisió de llocs de treball. 9 

b) Nomenar funcionaris o contractar personal indefinit, en virtut d’oposició, concurs-10 
oposició, o concurs, a proposta del Tribunal Qualificador, i resoldre i adjudicar els 11 
guanyadors de concursos i les beques de durada igual o superior a un any. 12 

c) Nomenar personal interí i contractar personal laboral en casos de màxima urgència. 13 
d) Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de 14 

treball de l’entitat local, o d’una altra administració pública. 15 
e) Aprovar la permuta de càrrecs dels funcionaris que els ocupen en propietat. 16 
f) Declarar i resoldre totes les situacions administratives del personal funcionari i 17 

laboral, i concedir les jubilacions de qualsevol tipus. 18 
g) Efectuar l’assignació individualitzada del complement de productivitat i de les 19 

gratificacions, d’acord amb les normes estatals reguladores de les retribucions del 20 
personal al servei de les entitats locals. 21 

h) Autoritzar l’exercici d’un segon lloc de treball de caràcter públic al personal 22 
dependent de l’entitat local. 23 

i) Corregir i sancionar el personal funcionari i laboral, segons el procediment 24 
corresponent, per la comissió d’infraccions lleus, greus o molt greus, tret la separació 25 
del servei i l’acomiadament. 26 

j) Aprovar les bases per a la selecció de personal  permanent i no permanent. 27 
k) Aprovar els Plans de formació del personal. 28 
Segon.- Les delegacions atorgades requeriran, per a la seva eficàcia, l’acceptació de 29 
l’òrgan delegat, que podrà ser tàcita transcorreguts tres dies hàbils des de la notificació, 30 
segons disposa l’art. 114.1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i tindrà efectes a 31 
partir del dia següent al de la data d’aquest Decret. 32 
Tercer.- Aquest Decret deixa sense efecte el Decret 92/2000. 33 
Quart.- Es donarà compte d’aquest Decret a la Comissió de Govern i al Plenari 34 
municipal en la primera sessió que celebrin, i es procedirà a publicar-lo al B.O.P de 35 
Girona. 36 
Manat i signat a Llagostera el vint-i-sis de juny del dos mil tres.“ 37 
 38 
L’Alcalde diu que la Comissió de Govern no té competència pròpia, per això l’Alcalde 39 
li delega part de les seves atribucions. 40 
 41 
També diu que en tots els processos selectius per a la contractació de personal en el 42 
tribunal qualificador hi haurà un membre del grup municipal de CiU. 43 
 44 
3r.- ACORD SOBRE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES 45 
DEL PLE.-  46 
 47 
Es llegeix la proposta i l’Alcalde diu que malgrat que la proposta d’acord és celebrar un 48 
ple cada dos mesos, es compromet a fer-ne un cada mes que tindrà caràcter 49 
extraordinari quan no coincideixi amb el mes que és ordinari. 50 
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 1 
S’aprova per unanimitat la següent proposta:  2 
 3 
“Atès allò que disposa l’article 46.2 de la Llei 11/99, de 21 d’abril, de modificació de la 4 
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa al Ple 5 
l’adopció del següent acord:  6 
Primer.- Establir la periodicitat bimensual de les sessions ordinàries del Ple, que 7 
tindran lloc l’últim dimecres dels mesos de juliol, setembre, novembre, gener, març i 8 
maig, a les vint-i-una hores, sempre que coincideixi en dia hàbil. Si la data del Ple 9 
coincideix en dia festiu o vigília, l’Alcalde fixarà la data de la convocatòria. 10 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.” 11 
 12 
4t.- ACORD SOBRE LA CREACIÓ, LA COMPOSICIÓ I LA PERIODICITAT 13 
DE LES SESSIONS  DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT.-  14 
 15 
Es llegeix la proposta i alhora es van designant els regidors que en formaran part. 16 
L’Alcalde pren la paraula i explica que totes les Comissions Informatives estan 17 
presidides per l’Alcalde i tenen el mateix nombre de regidors d’ELL que de CiU, però 18 
en el cas de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal i Participació 19 
Ciutadana,  com que l’Alcalde n’és membre, deixa escollir al grup de l’oposició que 20 
designin només un representant o si en designen dos, s’utilitzarà el sistema de vot 21 
ponderat.  22 
La Sra. Sancho diu que en designen dos. 23 
 24 
S’aprova per unanimitat la següent proposta:  25 
 26 
“Vistos els articles 123 i següents, 127 i 134 del ROF, es proposa al Ple l’adopció dels 27 
següents acords: 28 
Primer.- Crear Comissions Informatives Permanents, que seran presidides per 29 
l’Alcalde, i la denominació i la composició de les quals serà la següent:  30 
 31 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SEGURETAT CIUTADANA, SERVEIS SOCIALS, 32 
PROMOCIÓ LOCAL, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, SANITAT I CONSUM: 33 
(ELL) Montserrat Pla Font  i Josep Sánchez Gavilán.  34 
(CiU) Imma Aubó Casadevall i Pilar Sancho Espigulé 35 
 36 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPORTS I LLEURE, FESTES, ENSENYAMENT I 37 
CULTURA: 38 
(ELL) Esteve Barceló Bosch i Maria Eugènia Comas Alsina.  39 
(CiU) Narcís Llinàs Gavilán i Imma Aubó Casadevall 40 
 41 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT, PROTECCIÓ CIVIL, OBRES I 42 
SERVEIS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ:  43 
(ELL) Jordi Noguera Sabarí i Rafael Villena Sánchez. 44 
(CiU) Jordi Miquel Perxachs i Narcís Llinàs Gavilán 45 
 46 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, HISENDA, PERSONAL I 47 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, QUE TAMBÉ FARÀ LES FUNCIONS DE LA 48 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES: 49 
(ELL) Lluís Postigo García i Antoni Navarro Robledo.   50 
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(CiU) Jordi Bayé Sureda i Pilar Sancho Espigulé 1 
 2 
Segon.- La periodicitat amb caràcter ordinari de les sessions de les esmentades 3 
comissions serà bimensual i coincidiran amb el dijous anterior a l’assenyalat per a la 4 
celebració dels Plens ordinaris. Si la data de celebració coincideix en dia festiu o vigília, 5 
l’Alcalde fixarà la data de la convocatòria.  6 
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.” 7 
 8 
5è.- ACORD SOBRE EL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA 9 
CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS.-  10 
 11 
Es llegeix la proposta i alhora es van designant els regidors que  formaran part dels 12 
diferents òrgans col·legiats 13 
L’Alcalde pren la paraula i explica que s’ha seguit el mateix criteri com fins ara i que en 14 
els òrgans que només cal designar un membre serà de l’equip de govern i si en calen dos 15 
serà un de cada equip municipal, excepte del Patronat Municipal de la Residència J. 16 
Baulida, on hi haurà dos regidors d’ELL i un de CiU. 17 
 18 
S’aprova per unanimitat la següent proposta:  19 
 20 
“D’acord amb la legislació vigent i els estatuts, les bases i els reglaments que regeixen 21 
els Patronats Municipals, els Consells i els òrgans col·legiats on està representat 22 
l’Ajuntament, es proposa al Ple el següent acord:  23 
Primer.- Nomenar els següents representants en els els Patronats Municipals, els 24 
Consells i els òrgans col·legiats on està representat l’Ajuntament: 25 
 26 
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 27 
 28 
 Esteve Barceló (President)  ELL 29 
 30 
Consell 31 
 Antoni Navarro   ELL 32 
 Maria Eugènia Comas  ELL 33 
 Narcís Llinàs   CIU 34 
 Jordi Bayé    CIU 35 
 36 
Junta 37 
  38 
 Antoni Navarro   ELL 39 
 Narcís Llinàs                                CIU 40 
 41 
PATRONAT MUNICIPAL RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA 42 
 43 
Regidors 44 
 Montserrat Pla (Presidenta) ELL 45 
 Rafel Villena   ELL 46 
 Imma Aubó                                  CIU 47 
 48 
Seglars 49 
 Montserrat Calm Soler  (per ELL) 50 
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 Margarita Casanovas Miret (per ELL) 1 
 Josep Agustí  Canals                     (per CIU) 2 
 3 
 4 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 5 
 6 
 Maria Eugènia Comas (Presidenta) ELL 7 
 Esteve Barceló    ELL 8 
 Antoni Navarro    ELL 9 
 Narcís Llinàs                                            CIU 10 
 Jordi Miquel                                             CIU 11 
 12 
CONSELL ESCOLAR DE LA LLAR D’INFANTS EL NIU 13 
 14 
 Maria Eugènia Comas (Presidenta) ELL 15 
 Esteve Barceló    ELL 16 
 Imma Aubó                                               CIU 17 
 18 
CONSELL MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ LOCAL 19 
 20 
 Josep Sánchez (President)   ELL 21 
 Antoni Navarro    ELL 22 
 Pilar Sancho                                              CIU 23 
 24 
CONSELL MUNICIPAL DEL PATRIMONI CULTURAL 25 
 26 
 Lluís Postigo (President)   ELL 27 
 Eugènia Comas    ELL 28 
 Pilar Sancho            CIU 29 
 30 
ENTITATS URBANÍSTIQUES 31 
 32 
 Lluís Postigo    ELL 33 
 34 
 35 
CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA 36 
 37 
 Josep Sánchez    ELL 38 
 39 
 40 
MANCOMUNITAT CONCA DEL RIDAURA 41 
 42 
 Lluís Postigo    ELL 43 
 Jordi Miquel                                            CIU 44 
 45 
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 46 
 47 
 Rafel Villena    ELL      48 

   49 
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CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES 1 
COMARQUES DE GIRONA 2 
 3 
 Jordi Noguera    ELL 4 
 5 
CONSELL PLENARI DEL CONSORCI DE LES GAVARRES 6 
 7 
 Jordi Noguera 8 
 9 
A D F 10 
 11 
 Jordi Noguera 12 
 13 
Segon.- Comunicar aquest acord a tots els organismes on l’Ajuntament té 14 
representació.” 15 
 16 
L’Alcalde pren la paraula i diu que no hi figura el Consorci de Solius perquè la Junta de 17 
Residus de la Generalitat ha manifestat la intenció d’abandonar el Consorci i per tant  18 
només continuarà actuant la Mancomunitat. 19 
 20 
L’Alcalde dóna a la Sra. Sancho una còpia dels estatuts i reglaments dels diferents 21 
òrgans. 22 
 23 
6è.- PRECS I PREGUNTES.-  24 
 25 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que a la regidora Eugènia Comas se li ha assignat el 26 
manteniment de l’IES i el que vol deixar clar és que el manteniment de l’IES és 27 
totalment a càrrec del Departament d’Ensenyament. 28 
 29 
Continua la Sra. Sancho dient que li sembla que el foment d’activitats i associacions 30 
assignat al regidor Esteve Barceló i la participació ciutadana assignada al regidor Antoni 31 
Navarro és el mateix. 32 
El Sr. Alcalde respon dient que el Sr. Barceló s’ocuparà de les activitats que organitzen 33 
les entitats i associacions i el Sr. Navarro de convidar-les  que opinin de les activitats 34 
que vulgui endegar l’Ajuntament. 35 
 36 
Continua la Sra. Sancho preguntant si el Sr. Navarro nomenarà el síndic de greuges. 37 
El Sr. Alcalde respon que el que vol dir és que s’encarregarà de la creació d’aquesta 38 
figura. 39 
 40 
La Sra. Sancho continua dient que no li sembla bé que en el Diari de Girona d’avui hi 41 
surti publicat l’assignació de regidories,  creu que seria més lògic esperar fer aquesta 42 
publicació després d’aquest Ple. 43 
El Sr. Alcalde diu que el cartipàs està aprovat per decret i els decrets són públics i si els 44 
mitjans de comunicació ho han preguntat se’ls hi ha dit. 45 
 46 
Tot seguit la Sra. Sancho pregunta en què s’han invertit els 7.000.000 (aclareix de 47 
pessetes) que la Masia Sureda va donar a l’Ajuntament. 48 
Respon el Sr. Alcalde dient que s’han ingressat a les arques municipals sense destinació 49 
específica. 50 
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Replica la Sra. Sancho dient que en el seu dia van signar un conveni i que aquesta 1 
quantitat s’havia de destinar per a ús social i equipaments. 2 
Intervé el Sr. Noguera dient que al final van ser quatre milions i no set, perquè hi havia 3 
un error en el projecte, no es contemplava el sanejament. 4 
Insisteix la Sra. Sancho preguntant a què s’han destinat. 5 
Acaba el Sr. Alcalde dient que es consultarà l’expedient i en un proper ple es donaran 6 
explicacions. 7 
 8 
El Sr. Jordi Miquel diu que una de les entrades del poble, la illeta de la ramal, hi 9 
remeneu molt i no llueix mai. 10 
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Pla. 11 
La Sra. Pla explica que ara van neixent les flors i que el plàstic negre és perquè no surtin 12 
les males herbes.  13 
  14 
Intervé el Sr. Jordi Bayé i diu que troba excessiu l’import del punt j) del decret núm. 15 
609/03, perquè si el pressupost ordinari de l’Ajuntament puja a 3.500.000 euros el 10% 16 
ve a representar uns 50.000.000 de pessetes. 17 
Respon el Sr. Alcalde dient que aquesta competència correspon a l’Alcalde per llei i 18 
com que també considera excessiva aquesta quantitat per això ho delega a la Comissió 19 
de Govern.  20 
 21 
El Sr. Jordi Bayé es dirigeix a la Sra. Pla i diu que l’avinguda Gotarra des que hi ha les 22 
bandes s’ha fet totalment intransitable ja que són molt elevades i els usuaris de l’IES 23 
passen pel carrer Sant Narcís a molta velocitat. 24 
La Sra. Pla diu que les bandes rugoses compleixen amb la normativa. 25 
El Sr. Bayé diu que consultarà la  normativa i si aquestes compleixen una solució seria 26 
posar bandes al carrer Sant Narcís com a  altres carrers i nomena el carrer Constància. 27 
Intervé el Sr. Alcalde dient que hem de pensar que abans de fi d’any l’IES es traslladarà 28 
i disminuirà el trànsit en aquest sector. 29 
El Sr. Bayé continua dient que no només és un problema de dia, perquè a  les nits aquest 30 
sector s’ha convertit en una mena de circuit. 31 
Acaba el Sr. Alcalde dient que recullen el prec. 32 
 33 
Tot seguit el Sr. Bayé pregunta qui fa la neteja del sector de Can Gotarra, la brigada o el 34 
Consell Comarcal, perquè el carrer de l’IES en amunt no es fa. 35 
Respon el Sr. Noguera dient que la brigada treu les herbes i la màquina d’escombrar del 36 
Consell Comarcal hi passa cada quinze dies. 37 
El Sr. Alcalde diu que malgrat les esforços que invertim en neteja no donem l’abast i el 38 
que ens hem de plantejar és fer campanyes de sensibilització sobretot en els llocs més 39 
concorreguts. 40 
 41 
El Sr. Bayé pregunta quin regidor s’ocupa de la Llar d’Avis. 42 
El Sr. Alcalde diu que està dins la regidoria de cultura perquè des de l’Ajuntament 43 
bàsicament només s’hi organitzen activitats. 44 
 45 
Intervé el Sr. Narcís Llinàs i demana com s’ha actuat amb aquella casa en mal estat de 46 
la plaça del Mercat. 47 
El Sr. Alcalde diu que s’havien mantingut converses amb el propietari per passar a ser 48 
una finca municipal, però no van prosperar i ara el que sap és que s’ha venut a un 49 
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promotor. Malgrat tot, aquesta setmana es requerirà el propietari perquè compleixi la 1 
seguretat i l’ornat.  2 
 3 
El Sr. Llinàs pregunta pel tema d’un camí veïnal proper a  per la cruïlla de Sant Llorenç,  4 
ja que són molts els veïns afectats. 5 
Respon el Sr. Alcalde que en el procés d’execució de les obres es va poder resoldre el 6 
camí de Can Guinó i que queda pendent el camí de Can Gros. Des de l’Ajuntament es 7 
va proposar una senyalització horitzontal però Carreteres no ho ha acceptat. Una altra 8 
solució seria enllaçar-lo amb el camí de can Guinó. De totes maneres estem treballant 9 
en el tema i avui mateix he parlat amb el Director General i m’ha dit que amb el 10 
desdoblament es solucionarà en els pitjors dels casos amb el desdoblament.  11 
El Sr. Llinàs pregunta si en el projecte del desdoblament d’aquesta carretera està previst 12 
un pas,  ja sigui soterrat o alçat. 13 
El Sr. Alcalde diu que el que inclou el projecte és un pas a l’alçada del cementiri,  que 14 
serà un nou accés al poble. 15 
 16 
La Sra. Sancho manifesta que ha rebut una invitació des de l’Ajuntament convidant a la 17 
presentació del llibre “Catalunya es revolta” a la Biblioteca i es pregunta si és una 18 
recomanació per tractar-se d’aquest tema. 19 
El Sr. Alcalde diu que es convida a tots els regidors perquè és un acte en una de les 20 
dependències municipals. 21 
Continua la Sra.  Sancho preguntant si també convidaríeu a l’Artur Mas per a la 22 
presentació de llibre “Catalunya prospera”. 23 
El Sr. Alcalde diu que queda convidat i fins i tot li cediria la sala de plens. 24 
 25 
La Sra. Pla recorda al Sr. Alcalde que cal nomenar els representants de la taula 26 
intercultural. 27 
La Sra. Sancho pregunta si té reglament. 28 
El Sr. Alcalde diu que és un  òrgan formalment constituït i que s’hi tracten temes 29 
relacionats amb la immigració i que els representants d’ELL són la Montserrat Pla i en 30 
Rafael Villena. 31 
La Sra. Sancho diu que ho deixa pendent. 32 
 33 
I no havent-hi més temes per tractar a un quart d’onze del vespre s’aixeca la sessió de la 34 
qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho 35 
certifico.  36 



 1

ACTA Nº 9/2003 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 31 DE JULIOL DE 2003.-  2 
 3 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia trenta-u de juliol de l’any dos mil tres 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. Josep Sánchez 6 
Gavilán, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Antoni Navarro 7 
Robledo, Eugènia Comas Alsina, Pilar Sancho Espigulé, Immaculada Aubó Casadevall, 8 
Jordi Miquel Perxachs, Jordi Bayé Sureda i Narcís Llinàs Gavilán.  9 
Excusa l’absència el Sr. Rafel Villena Sánchez. 10 
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  11 
 12 
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 14 DE JUNY I 2 13 
DE JULIOL DE 2003.- 14 
 15 
Acta del dia 14 de juny de 2003: 16 
S’aprova sense cap esmena.  17 
 18 
Acta del dia 2 de juliol de 2003:  19 
A petició del grup de CiU, s’introdueixen les següents esmenes:  20 
A la pàg. 11 en el nomenament de representants al Consell Escolar Municipal hi ha de 21 
figurar el Sr. Narcís Llinàs en lloc de la Sra. Imma Aubó i al Consell Escolar de la Llar 22 
d’Infants El Niu hi ha de figurar la Sra. Imma Aubó en lloc del Sr. Jordi Miquel. 23 
 24 
El Sr. Alcalde demana que a la pàgina 14, línia 11,  on figura una seva intervenció 25 
s’afegeixi “en els pitjors dels casos amb el desdoblament”. 26 
 27 
L’acta s’aprova amb les esmenes abans relacionades. 28 
 29 
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS 30 
DE COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:  31 
 32 
2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  33 
 34 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van des de la 655 a la 790. 35 
Ressalta la núm. 767 per  la qual s’autoritza la instal·lació d’una línia soterrada per 36 
connectar els sectors Ganix i Fonollerons. Seguidament informa que segons la companyia 37 
elèctrica el dia 20 d’agost el nou IES ja disposarà del servei de llum. 38 
 39 
2.2. Acords de Comissió de Govern.  40 
 41 
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Comissió de Govern: 42 
Sessió del dia 8 de juliol,  pel qual s’amplia la jornada de treball de la Sra. Marta Ventura 43 
Sureda, auxiliar de la Biblioteca Municipal.  44 
Sessió del dia 15 de juliol,  pel qual es contracta la Sra. Irene Moreno Gallardo com a 45 
educadora de la Llar d’Infants,  amb efectes del dia 1 de setembre.  46 
 47 
El Sr. Alcalde informa que l'ICASS ha autoritzat l’ampliació del nombre de places de la 48 
Residència Josep Baulida que passa de 48 a 51. 49 
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 1 
Seguidament informa de l’escrit que ha fet arribar la Diputació de Girona informant de les 2 
obres que es faran a la Ctra. de Llagostera a Calonge, diu que pel tipus de material que 3 
s’utilitza s’ha de fer a l’estiu. 4 
A continuació dóna compte del conveni subscrit amb Càritas,  pel qual l’Ajuntament cedeix 5 
de forma provisional un local per  emmagatzemar queviures. 6 
També dóna compte del conveni subscrit amb l’entitat “Papu Tisores “. 7 
 8 
El Sr. Alcalde pren de nou la paraula i diu que en nom del Ple Municipal vol felicitar el Sr. 9 
Miquel Orobitg, veí de Llagostera i treballador de l’Ajuntament,  pel seu èxit  esportiu en la 10 
modalitat de tir. Diu que és un dels esportistes més distingits del municipi. 11 
 12 
2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 13 
representació.  14 
 15 
No n’hi ha.  16 
 17 
2.4 Contractacions de personal.  18 
 19 
No n’hi ha. 20 
 21 
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:  22 
 23 
3.1 Aprovar el text refós del POUM.  24 
 25 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica quines són les modificacions que el Departament 26 
d’Urbanisme ha demanat que s’introdueixin al POUM i que vénen reflectides en el text 27 
refós que ara se sotmet a aprovació. Segueix dient que la intenció de l’equip de govern era 28 
que les indústries situades en sòl rústic poguessin  canviar l’ús, per evitar que en cas que un 29 
ús no sigui rentable aquests edificis es deteriorin, però Urbanisme no ho ha acceptat i caldrà 30 
esperar que s’aprovi el Reglament de la Llei  per veure com es resol aquest tema. 31 
 32 
La Sra. Sancho diu que el seu grup valora positivament el que representa l’ actualització de 33 
les normes subsidiàries i que per això volen felicitar el grup del Sr. Postigo, ja que 34 
reconeixen l’esforç que s’ha fet, no obstant això pensen que s’hauria d’haver tingut amb 35 
més coratge, ja que al seu entendre s’ha anat sota mínims. Afegeix que segons el seu criteri 36 
les línies d’actuació que fixa el PALS haurien d'haver estat prèvies al planejament i no 37 
simultànies tal com s’ha fet. Al seu entendre s’ha estat poc valent en el tema de la zona 38 
industrial  perquè Llagostera s’està convertint en una ciutat dormitori davant les poques 39 
possibilitats  que s’hi instal·lin indústries d’una certa importància,  ja que tenen constància 40 
que el sòl industrial és car i que potser si s’haguessin tingut contactes amb l’Incasol hauria 41 
estat possible tenir sòl a més bon preu. Pel que fa a la zona industrial,  el seu criteri és que 42 
s’hauria d’haver ampliat al llarg de la carretera de Sant Feliu i caldria haver protegit tot el 43 
sector del  Mas Roig. També pensen que en el tema dels  aparcaments s’ha estat poc valent 44 
i  la previsió és insuficient i amb poca previsió de futur. Pel que fa a l’exigència dels nous 45 
habitatges de disposar de pàrking,  farà que els constructors optin per blocs grans i que amb 46 
això es potencia un tipus d’edificació diferent el que s’ha fet fins ara. Acaba dient que 47 
també hi ha moltes recomanacions reflectides en el PALS que el POUM no ha pogut 48 
contemplar. 49 



 3

 1 
El Sr. Alcalde respon que en el moment de debatre els temes s’hauria de procurar ajustar-se 2 
al contingut de l’acord que es tracta i que ara no és el moment de les fer les observacions 3 
que ha fet la Sra. Sancho, ja que no es tracta de l’aprovació provisional sinó de l’aprovació 4 
del text refós.  No obstant,  respon a la Sra. Sancho que ell pensa que sí que s’ha estat 5 
valent en la redacció del planejament, ja que precisament s’està  nedant contra corrent i es 6 
té molt clar el que es vol,   que és evitar un creixement desmesurat. Afegeix que el sòl urbà 7 
s’incrementa en 24 Ha. i  que s’ha fet en llocs on estaven rodejats pel sòl urbà amb 8 
l’objectiu de no fer noves taques, que s’ha disminuït el sòl urbanitzable amb la 9 
desqualificació de l’aeròdrom i que s’ha adequat el planejament a la nova llei i que s’ha fet 10 
una tasca important de digitalització. Pel que fa el sòl industrial,  no es pot oblidar que es 11 
triplica el sòl existent fins ara per a aquesta finalitat. Quant a la referència que la Sra. 12 
Sancho ha fet al Mas Roig,  ha de dir que es deixa fora i que a més es protegeix una riera i 13 
una zona boscosa que fins ara no ho estaven i que cal tenir en compte que es planifica en 14 
funció del territori i no de la propietat. Pel que fa al tema de l’Incasol,  ha de dir que fins 15 
ara només es planifica,  que no s’ha començat a gestionar i que s’haurà de veure com es fa. 16 
Recorda que no s’ha revisat el sòl urbà  i que s’han adequat dos solars a la zona industrial 17 
per resoldre el tema dels pàrkings. Acaba dient que el POUM és obert pel que fa als 18 
pàrkings i que preveu  excepcions per allà on no és possible fer-ne. Acaba dient que el 19 
PALS i el POUM s’han fet al mateix temps i de forma coordinada. 20 
 21 
La Sra. Sancho diu que amb la seva exposició el que han pretès és donar a conèixer la seva 22 
visió d’aquest tema, ja que fins ara no els havia estat possible. Afegeix que en  el tema de la 23 
desqualificació dels terrenys de l’aeròdrom ja es van donar les primeres passes quan ella era 24 
Alcaldessa. 25 
 26 
S’aprova el dictamen amb el següent resultat: 27 
A favor                  7 (ELL) 28 
En contra               5 (CiU) 29 
 30 
“Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 18.6.2003, en virtut 31 
del qual s’aprova definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de 32 
Llagostera, promogut i tramès per l’Ajuntament, si bé se’n supedita la publicació al DOGC 33 
i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan 34 
que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que 35 
incorpori les prescripcions que s’hi esmenten. 36 
Vist el text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Llagostera, redactat 37 
per l’arquitecta municipal, Núria Díez i Martínez, que, a banda d’incorporar les 38 
prescripcions indicades a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, també 39 
modifica l’article 55 de la normativa, relatiu a les construccions auxiliars de les edificacions 40 
segons alineació a vial, i l’article 78, relatiu a l’ampliació de l’exempció de les previsions 41 
d’aparcament. Aquestes  modificacions no suposen cap alteració substancial respecte del 42 
document aprovat provisionalment, per la qual cosa esdevé innecessària una nova exposició 43 
pública. 44 
Primer.- Aprovar el text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de 45 
Llagostera, redactat per l’arquitecta municipal, Núria Díez i Martínez, que incorpora les 46 
prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 18.6.2003, i 47 
les modificacions indicades a la part expositiva. 48 



 4

Segon.- Traslladar aquesta acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 1 
juntament amb dos exemplars del text refós aprovat, degudament diligenciats, als efectes de 2 
la seva aprovació i posterior publicació al DOGC.” 3 
 4 
3.2.- Declarar d’utilitat pública i necessitat d’adquisició d’un tram de camí al veïnat 5 
de Sant Llorenç dins la finca Estanyol i Gutillà.- 6 
 7 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica les raons que fan que s’hagi d’iniciar el 8 
procediment d’expropiació. 9 
La Sra. Sancho diu que el seu vot serà favorable, ja que pensen que aquest camí és del tot 10 
necessari per la seguretat en cas d’incendi a Selva Brava i Font Bona. 11 
 12 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen: 13 
 14 
“Vista la sentència núm. 43/03, de 31 de març de 2003, dictada pel Jutjat de Primera 15 
Instància núm. 3 de Girona (Judici Verbal 322/2002), en virtut de la qual es declara que el 16 
camí, de 726’55 m², que travessa la finca registral 4587 (en realitat hauria de dir 4957), 17 
situada al Veïnat de Sant Llorenç, procedent de l’anomenada Estanyol i Gutillà, és propietat 18 
per meitats indivises dels consorts Josep Xavier Romero Rodríguez i Francisca Muñoz 19 
Bravo, i es condemna l’Ajuntament a restituir l’esmentat camí a l’estat en què es trobava 20 
amb anterioritat a la seva obertura i posterior ampliació. 21 
Atès que, malgrat el pronunciament de la sentència, el camí en qüestió esdevé d’utilitat 22 
pública i interès social, en la mesura que d’acord amb les repetides recomanacions de la 23 
Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil (Bombers) cal mantenir-lo permanent 24 
obert al trànsit, a fi de facilitar la sortida i evacuació si cal de la Urbanització Font Bona, 25 
que d’una altra manera quedaria limitada a la de la carretera de Sant Llorenç. 26 
De conformitat amb els articles 9, 15, 17, 18 i 19 de la Llei d’Expropiació Forçosa. 27 
Primer.- Declarar d’utilitat pública i interès social la finalitat a què es troba afectat el camí, 28 
de 726’55 m², que travessa la finca registral 4957, situada al Veïnat de Sant Llorenç, 29 
procedent de l’anomenada Estanyol i Gutillà, i, alhora declarar necessària l’adquisició 30 
d’aquell camí, als efectes expropiatoris. 31 
Segon.- Aprovar inicialment la següent relació concreta i individualitzada dels béns a 32 
expropiar:  33 
FINCA ÚNICA 34 
RÚSTICA.- Peça de terreny forestal, de 726’55 m², de forma irregular allargada, procedent 35 
de la finca anomenada Estanyol i Gutillà, situada al Veïnat de Sant Llorenç, terme 36 
municipal de Llagostera, que confronta: al nord i al sud, amb camí públic; i a l’est i a l’oest, 37 
amb finca matriu de què se segregarà. És la finca grafiada en el plànol que consta a 38 
l’expedient. 39 
INSCRIPCIÓ: És part i s’haurà de segregar de la finca matriu de major cabuda inscrita al 40 
Registre de la Propietat 1 de Girona, tom 2397, llibre 109 de Llagostera, foli 53, finca 4957. 41 
TITULARS: Pertany en ple domini i per meitats indivises a José Javier Romero Rodríguez 42 
i Francisca Muñoz Bravo, segons escriptura de segregació i compravenda atorgada en data 43 
15 de febrer de 1984 davant del notari de Barcelona José Solís Lluch (núm. 697 del seu 44 
protocol). 45 
ALTRES TITULARS: No consten 46 
CÀRREGUES: No n’hi ha. 47 
DRET A EXPROPIAR: Ple domini. 48 
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Tercer.- Exposar-ho al públic durant vint dies, mitjançant anuncis a inserir al BOP i al 1 
tauler d’edictes de la corporació. 2 
Quart.- Notificar-ho individualment als propietaris, perquè en el seu cas, i dins d’un 3 
termini de vint dies a comptar de la notificació d’aquest acord, puguin aportar per escrit les 4 
dades oportunes per a rectificar possibles errors de la relació de béns inicialment aprovada 5 
o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d’adquisició i ocupació. 6 
Cinquè.- Donar-ne trasllat al Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Girona, als efectes de 7 
suspendre qualsevol acte d’execució de la sentència indicada a la part expositiva. 8 
Sisè.- Sol·licitar al Consell Executiu del Govern de la Generalitat, de conformitat amb 9 
l’article 52 de la Llei d’Expropiació Forçosa, que declari urgent l’ocupació dels béns 10 
afectats per l’expropiació, a fi de facilitar la sortida i evacuació si cal de la Urbanització 11 
Font Bona, que d’una altra manera quedaria limitada a la de la carretera de Sant Llorenç.” 12 
 13 
3.3.- Resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament el PALS.- 14 
 15 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde explica que tot i que no hi ha cap procediment 16 
establert en la tramitació del PALS es va creure convenient una vegada aprovat fer aquesta 17 
exposició pública. Fa referència a les al·legacions presentades que es desestimen i explica 18 
que es van tenir reunions amb els representats de les entitats que les han presentat i se'ls va 19 
explicar que el fet que en aquest moment es desestimin les seves al·legacions que fan 20 
referència a l'ampliació de la zona industrial no vol pas dir que en el moment que es vulgui 21 
desenvolupar el sector no hi hagi una especial sensibilitat.  22 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que pensa que el PALS és un projecte car tenint en 23 
compte que és un marc per futures actuacions al municipi de Llagostera. Afegeix que no 24 
s’ha aconseguit la participació que s’esperava i que el document contempla obvietats que 25 
tothom coneix i que caldria que les actuacions que el pla recomana fossin més concretes, 26 
que és un document molt teòric i que no aporta res de nou. Retreu al Sr. Alcalde que quan 27 
estava a l’oposició i ells com a equip de govern varen demanar un informe per saber el preu 28 
del sòl industrial se’ls va tirar a sobre dient que eren diners mal gastats mentre que ara no 29 
tenen  cap problema a gastar-se'n molts més en  aquest projecte que té un cost molt 30 
important  i tal com ha dit no aporta res de nou. Quant al tema de les al·legacions que fan 31 
referència al Mas Roig,  diu que al seu entendre es podien haver estimat algunes de les 32 
al·legacions. 33 
El Sr. Alcalde diu que amb el PALS  s’han aconseguit força coses i,  tot i que la 34 
participació no ha estat tan bona com s’hagués volgut,  s’ha de dir que mai no s’havia fet i 35 
que per tant alguna cosa s’ha aconseguit  i que és un repte per a tots els municipis 36 
aconseguir la participació dels ciutadans. Afegeix que és possible que tal com  diu la Sra. 37 
Sancho el document contingui obvietats però ara consten per escrit i que a partir de 38 
l’avaluació definitiva s’hauran de fer avaluacions i que algunes actuacions que preveu ja 39 
estan iniciades, ja que s’ha fet el Pla Especial del nucli antic i està en tràmit el concurs per a 40 
l’adjudicació del projecte d’urbanització d’aquest sector. Pensen que el PALS és un 41 
document imprescindible per al municipi i a més és necessari per obtenir subvencions que 42 
la Diputació atorgarà, en les quals es posarà com a condició disposar del PALS aprovat. 43 
La Sra. Sancho diu que coincideixen  en el fet que s’ha de disposar d’aquest instrument, 44 
però no estan d’acord en la manera que s’ha fet, per la qual cosa el seu vot serà en contra. 45 
 46 
S’aprova el dictamen amb el següent resultat:  47 
A favor                  7 (ELL) 48 
En contra               5 (CiU) 49 
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 1 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26.3.2003, va aprovar inicialment el 2 
“Pla d’acció local per a la sostenibilitat de Llagostera”, promogut per l’Ajuntament i 3 
redactat  per LA VOLA-COMPANYIA DE SERVEIS AMBIENTALS, SAL. 4 
Aquest projecte ha estat exposat al públic durant trenta dies, mitjançant anuncis inserits en 5 
el BOP núm. 77, de 23.4.03, i tauler d’anuncis de la Corporació. 6 
Durant el tràmit d’exposició pública s’han presentat  quatre al·legacions: 7 
Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), amb R.E. núm. 1.418 8 
Francesc Sureda Alsina, amb R.E.núm. 1.424 9 
Limnos, amb R.E. núm. 1.471 10 
Grup d’estudi i protecció dels ecosistemes del Camp (GEPEC), amb R.E. núm. 1.560, 11 
presentada fora de termini 12 
les quals han estat informades pels tècnics redactors (R.E. núm. 1.770, de 19.06.03). 13 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, 14 
Primer.- Una vegada revisades les diferents al·legacions i constatant que totes son 15 
idèntiques, s’acorda desestimar les al·legacions presentades per 16 
Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) 17 
Francesc Sureda Alsina 18 
Limnos 19 
Grup d’estudi i protecció dels ecosistemes del Camp (GEPEC) 20 
pels següents motius: 21 
L’objecte d’exposició pública en qüestió era el Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de 22 
Llagostera, és a dir el document estratègic municipal definit per 102 accions (agrupades en 23 
programes d’actuació i línies estratègiques). Aquest document s’entén per part de 24 
l’Ajuntament com el Pla d’acció de l’Agenda 21 de Llagostera, i vol ser l’instrument que 25 
ajudi a impulsar un desenvolupament sostenible del municipi, integrant de manera holística 26 
el creixement econòmic, la cohesió social i la preservació territorial. 27 
Cap de les al·legacions presentades fan referència a les accions plantejades en el PALS, 28 
essent totes elles puntualitzacions (en relació a l’interès del paratge Mas Roig) del 29 
document de Diagnosi municipal que, per la seva banda, va seguir un procés de debats 30 
oberts a tota la ciutadania durant els mesos de novembre i desembre del 2002. 31 
Les diferents al·legacions destaquen els valors naturals, paisatgístics, ecològics i educatius 32 
que representa el paratge Mas Roig de Llagostera i l’activitat que s’hi desenvolupa. 33 
Sense entrar en contradicció amb les al·legacions presentades, el PALS, com un document 34 
estratègic global de Llagostera, no destaca específicament les activitats que desenvolupa 35 
Mas Roig.  Aquest fet no s’ha d’entendre com una exclusió doncs el conjunt d’activitats 36 
que desenvolupa Mas Roig, s’ajusten o estan d’acord amb moltes de les accions que 37 
planteja el PALS. 38 
El PALS no és l’instrument per reivindicar la inclusió del paratge Mas Roig com un 39 
paisatge a protegir. En aquest sentit la figura adequada fóra el Pla d’Ordenació Urbanística 40 
Municipal (POUM), actualment en fase d’aprovació definitiva i que va disposar del període 41 
d’exposició pública pertinent. 42 
Segon.- Aprovar definitivament el “Pla d’acció local per a la sostenibilitat de Llagostera”, 43 
promogut per l’Ajuntament i redactat  per LA VOLA-COMPANYIA DE SERVEIS 44 
AMBIENTALS, SAL. 45 
Tercer.- Notificar-ho a les persones i/o entitats que han presentat al·legacions.” 46 
 47 
 48 
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4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL I 1 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- 2 
 3 
4.1.- Aprovar la Modificació de Crèdit nº 2/2003 del Pressupost Municipal. 4 
 5 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Navarro pren la paraula i explica en què consisteix la 6 
modificació. Informa que en el proper Ple que es faci caldrà portar-ne una altra per alguns 7 
temes que en aquest moment encara no estaven tancats. 8 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica a què va destinat el crèdit que es modifica en el 9 
tema urbanístic. 10 
El Sr. Bayé  diu que entenen la modificació i que per la seva experiència de govern saben 11 
que les modificacions de crèdit són inevitables,  cosa que desconeixien els actuals membres 12 
de l’equip de govern quan estaven a l’oposició; afegeix que de tota manera cal fer un esforç 13 
perquè els pressupostos siguin un instrument de treball i s’ajustin el màxim, ja que en cas 14 
contrari es va a un pressupost obert i demana que es treballi amb rigor. 15 
El Sr. Navarro diu que pensa que és bo que s’hagin intercanviat els  papers, ja que ambdues 16 
parts podran veure els diferents punts de vista, però que quan hi ha un pressupost tan ajustat 17 
és quasi impossible no fer modificacions sense que això vulgui dir improvisar. 18 
El Sr. Bayé respon que s’alegra molt que el Sr. Navarro hagi après que una modificació del 19 
pressupost no vol dir necessàriament que s'improvisi. 20 
El Sr. Postigo acaba dient que si el ritme de treball és intens justifica la modificació de 21 
crèdit. 22 
 23 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  24 
 25 
“Atès que en el desenvolupament de la gestió del pressupost hi ha partides que no hi estan 26 
consignades i d’altres insuficientment dotades, procedeix ara fer les modificacions 27 
corresponents.  28 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/03 del 29 
pressupost municipal de l’exercici 2003, que inclou les següents variacions:  30 
    31 
AJUNTAMENT 32 
Crèdit extraordinari 33 
121.62603  Adquisició fotocopiadora    8.260,00 euros. 34 
111.62604  Adquisició ordinador    1.200,00 euros.  35 
511.61108  Modificació alineacions Avda. Gironès      23.660,00 euros. 36 
           TOTAL    33.120,00 EUROS. 37 
 38 
Procedència dels fons 39 
Crèdit extraordinari 40 

Romanent líquid de tresoreria           33.120,00 euros.   41 
                      TOTAL    33.120,00 EUROS.          42 
  43 
Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci 44 
en el B.O.P. i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i reclamacions. 45 
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense 46 
necessitat de nou acord.” 47 
 48 
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4.2.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal i dels seus Organismes 1 
Autònoms de l’exercici 2002.- 2 
 3 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Navarro explica que els comptes s’han sotmès als tràmits 4 
reglamentaris i ara falta aquesta última aprovació. Afegeix que es tracta d’un control formal 5 
dels comptes municipals. 6 
El Sr. Bayé diu que no han tingut temps d’examinar els comptes però que no dubten que 7 
són correctes i demana que es faci l’inventari per poder dur adequadament el compte del 8 
patrimoni. 9 
El Sr. Navarro diu que aquest tema de l’inventari ja s’arrossega de molt de temps, però que 10 
es mirarà de fer aquest treball,  si no  en el proper any el següent. 11 
 12 
S’aprova el dictamen amb el següent resultat:  13 
A favor                  7 (ELL) 14 
En contra               5 (CiU) 15 
 16 
“La Comissió Especial de Comptes, en reunió celebrada el dia 29 d’abril de 2003, va 17 
informar favorablement el Compte General de l’exercici 2002, una vegada sotmès a 18 
informació pública i no havent-se formulat al·legacions. 19 
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal i dels seus Organismes 20 
Autònoms corresponents a l’exercici 2002. 21 
Segon.- Retre els comptes generals a la Sindicatura de Comptes de  Catalunya.” 22 
 23 
4.3.- Aprovar la retribució dels membres de la Corporació. 24 
 25 
El Sr. Navarro pren la paraula i explica els criteris que s’han seguit per fixar les 26 
indemnitzacions dels membres de la Corporació,  informa de quines són les recomanacions 27 
de la Federació de Municipis de Catalunya en relació al tema i diu que s’està molt per sota 28 
de les quanties recomanades. Afegeix que s’han homogeneïtzat per una banda les 29 
indemnitzacions de tots els membres de l’equip de govern,  que seran per la mateixa 30 
quantitat,  i per l’altra les dels membres de l’oposició,  que també percebran tots el mateix. 31 
Diu que les indemnitzacions dels membres de l’oposició s’han incrementat ja que es 32 
considera que també fan una tasca important i com que s’han compromès a treballar creu 33 
que també s’ha de retribuir. 34 
El Sr. Bayé respon al Sr. Navarro que els regidors de CiU  treballaran igual si cobren més o 35 
menys. 36 
La Sra. Sancho diu al Sr. Navarro que pensa que si es fixen aquestes indemnitzacions és 37 
perquè creuen que és el que correspon, no perquè graciosament l’equip de govern així ho 38 
decideixi. 39 
 40 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen: 41 
 42 
“Vist el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, 43 
modificat per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de 44 
l’ordre social, 45 
Vista la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 46 
públiques, 47 
Primer.- Fixar la dedicació parcial de l’Alcalde a l’Ajuntament en 30 hores setmanals i una 48 
retribució mensual bruta de 1.276,80 € per catorze mensualitats. 49 



 9

Segon.- Aprovar les següents indemnitzacions brutes màximes, amb caràcter mensual, en 1 
concepte d’atenció al càrrec: 2 
 3 

CÀRREC INDEMNITZACIÓ 
Regidor equip de govern 600 € 

Regidor grup municipal CiU 180 € 
 4 
Tercer.- Condicionar el cobrament de les indemnitzacions especificades al punt primer a 5 
l’assistència mínima anual de les següents sessions: 6 
 7 
CÀRREC  SESSIONS MÍNIMES 

Regidor equip de govern 6 Plens i 6 Comissions Informatives 
Regidor grup municipal CiU 6 Plens i 6 Comissions Informatives 

 8 
Quart.- Descomptar les quantitats que s’especifiquen a continuació als membres de la 9 
Corporació que no assisteixin al mínim de sessions: 10 
 11 

CÀRREC PER PLE PER COMISSIÓ 
INFORMATIVA 

Regidor equip de govern 600 € 600 € 
Regidor grup municipal CiU 180 € 180 € 

 12 
Cinquè.- Aprovar la següent dotació econòmica mensual per als grups polítics: 13 
 14 
1.- DOTACIÓ FIXA: 15 

22 € per grup 16 
 17 
2.- DOTACIÓ VARIABLE SEGONS EL NOMBRE DE MEMBRES DEL GRUP: 18 

24 € per membre de cada grup 19 
 20 
Sisè.- Modificar anualment, segons l’increment de l’IPC de Catalunya, les quantitats 21 
fixades en els punts primer i segon, tant pel que fa a les indemnitzacions com als 22 
descomptes. 23 
Setè.- Aplicar aquestes retribucions als membres de la Corporació amb efectes retroactius a 24 
partir del 15 de juny de 2003. 25 
Vuitè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i exposar-lo al Tauler 26 
d’anuncis de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, 27 
reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei 14/2000, de 29 de desembre.” 28 
 29 
5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ CIVIL:  30 
 31 
5.1.- Designar membres suplents de la Mancomunitat de la Conca del Ridaura.- 32 
 33 
Es designen els següents suplents com a representants de l’Ajuntament a la Mancomunitat 34 
de la Conca del Ridaura. 35 
Entesa per Llagostera:  Jordi Noguera Sabarí. 36 
Convergència i Unió:  Narcís Llinàs Gavilán.  37 
 38 
6è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT I CULTURA.- 39 
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 1 
6.1.- Acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Centres Docents a la 2 
Llar d’Infants Municipal El Niu.- 3 
 4 
Es llegeix el dictamen i la Sra. Aubó pren la paraula i diu que,  atès que la subvenció ha 5 
tingut un increment important,  es reduirà el cost per a l’Ajuntament. Destaca la sensibilitat 6 
que demostra la Generalitat envers aquesta etapa educativa. Afegeix que el fet de disposar 7 
de Llar d’Infants és una ajuda important a les famílies i per tant troba bé  que s’allargui 8 
l’horari,  tot i que lamenta que es prevegi de forma experimental i no de manera 9 
consolidada i creu que s’hauria d’allargar encara més l’horari. 10 
La Sra. Comas explica que  l’horari s’allarga de forma experimental perquè és previst que 11 
es facin les obres i s’haurà de traslladar als barracons i per altra banda temps enrera es 12 
donava  aquest servei i no tenia demanda. 13 
 14 
S’aprova per unanimitat la següent proposta:  15 
 16 
“Vista la comunicació de la Direcció General de Centres Docents del Departament 17 
d’Ensenyament de la concessió d’una subvenció de 51.150 euros per al manteniment de la 18 
Llar d’Infants per al curs 2002-2003. 19 
Primer.- Acceptar l’ajuda econòmica concedida per Resolució del Departament 20 
d’Ensenyament ENS/1400/2003, de 7 de maig, per la qual s’atorguen subvencions a 21 
corporacions locals titulars d’escoles d’educació infantil, per un import de 51.150 euros per 22 
a la Llar d’Infants El Niu per al curs 2002-2003.” 23 
 24 
7è.- PRECS I PREGUNTES.- 25 
 26 
La Sra. Sancho demana que es facin les gestions necessàries per demanar al departament 27 
corresponent de la Generalitat que es canviïn les marquesines dels autobusos. 28 
El Sr. Alcalde respon que ja està demanat i se’ls va respondre que es posava la petició a la 29 
llista d’espera, cosa que no entén gaire,  ja que ha observat que a la majoria de pobles s’han 30 
canviat. Afegeix que demanarà explicacions. 31 
La Sra. Sancho manifesta que ella per la seva part també farà gestions. 32 
 33 
La Sra. Sancho pren de nou la paraula i diu  que caldria buscar una solució per les zones 34 
verdes d’entrada  al poble, ja que tot i el manteniment que es fa mai fan goig. També diu 35 
que el jardí de sota les cases barates està sec i no es veu  endreçat,  per la qual cosa també 36 
caldria fer-hi alguna actuació. 37 
La Sra. Pla respon que el problema de les zones verdes de l’entrada del poble és que quan 38 
Carreteres va fer les illetes s’hi va posar poca terra i caldrà posar-n’hi més. 39 
 40 
El Sr. Bayé demana si hi ha un reglament que reguli les subvencions que es donen a les 41 
entitats. 42 
El Sr. Alcalde respon que no. 43 
 44 
La Sra. Comas pren la paraula i diu que es va fer un procés selectiu per contractar amb 45 
caràcter d’urgència dues educadores de la Llar d’Infants i que,  malgrat que s’havia 46 
convocat  un membre de CiU,  no va assistir-hi. 47 
La Sra. Sancho diu que per la forma en quÈ es va fer la convocatòria no tenen cap obligació 48 
d’assistir-hi. 49 
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El Sr. Navarro demana que sempre que puguin els membres de CiU assisteixin a les 1 
seleccions o que en tot cas,  si no poden assistir-hi,  que ho diguin o que si no estan 2 
interessats a anar-hi,  que també ho diguin. 3 
La Sra. Sancho respon que ja ho comunicaran. 4 
 5 
La Sra. Sancho demana que es tingui cura en la redacció de les actes  tant del Consell de 6 
Comunicació com de la Taula d’Interculturalitat, ja que de la manera que es redacten són 7 
difícils d’entendre.  També demana que quan s’hagi de renovar algun càrrec del Consell de 8 
Comunicació s’asseguri la pluralitat política  i que potser la gent que treballa a 9 
l’Ajuntament no n’hauria de formar part. 10 
El Sr. Alcalde respon que el Sr. Sánchez ja no va anar a l’última reunió  i que el Sr. Sureda 11 
va plantejar-ho en una reunió del Consell i que es va creure que no era incompatible, ja que  12 
es tracta d'un treballador municipal. Acaba dient que precisament un dels objectius del 13 
Consell de Comunicació és garantir la pluralitat. 14 
 15 
La Sra. Sancho pregunta si es torna a comprar el Diari de Girona. 16 
El Sr. Alcalde respon que quan va sorgir la polèmica amb el Diari de Girona es va 17 
reaccionar malament i es van esborrar les subscripcions que tenia l’Ajuntament amb 18 
aquesta diari, però que posteriorment es va rectificar,  ja que es va entendre que,  pel que fa 19 
a la biblioteca,  era als tècnics a qui corresponia escollir la premsa que s’havia de rebre la 20 
biblioteca  i com que la bibliotecària va considerar que aquesta mitjà havia d’estar a la 21 
biblioteca es va tornar a fer la subscripció, mentre que a les oficines municipals es rep el 22 
Punt  i El País. 23 
 24 
El Sr.Llinàs pregunta per què avui no es retransmet el Ple per ràdio. 25 
El Sr. Alcalde respon que els responsables de la ràdio tenien un compromís i no han pogut 26 
venir.   27 
La Sra. Sancho demana que al menys es passi l’acta d’aquest ple a Llagostera Ràdio perquè 28 
puguin donar-ne compte. 29 
 30 
El Sr. Navarro pren la paraula i respon a una pregunta que es va fer en l’últim Ple sobre la 31 
quantitat de les despeses que són competència de l’Alcalde i diu que la llei assenyala un 10 32 
per cent del pressupost. 33 
També explica que   l’aportació que va fer la Masia Sureda en virtut d’un conveni signat 34 
amb l’Ajuntament  era d’uns quatre milions de pesssetes  i escaig i no de set com havia dit 35 
la Sra. Sancho i que es varen destinar a cobrir despeses del pressupost municipal en virtut 36 
del principi de no afectació. 37 
 38 
La Sra. Aubó pren la paraula i es queixa de la poca llibertat que per part de la Presidència 39 
se'ls dóna per poder comentar els temes i demana que es rectifiqui  aquesta manera de fer. 40 
El Sr. Alcalde respon que es tracta d’ordenar el debat. 41 
 42 
I no havent-hi més temes per tractar a un quart de dotze del vespre s’aixeca la sessió de la 43 
qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho 44 
certifico. 45 
 46 
 47 
 48 



ACTA Nº 10/2003 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2003.-    
 
A la vila de Llagostera  a les nou del vespre del dia vint d’octubre de l’any dos mil tres  es 
reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió extraordinària sota la 
Presidència del 1r. Tinent d’Alcalde Sr. Josep Sánchez Gavilán i amb l’assistència dels 
Regidors Srs. Esteve Barceló Bosch,  Jordi Noguera Sabarí,  Antoni Navarro Robledo,   
Eugènia  Comas Alsina, Rafel Villena Sánchez, Pilar Sancho Espigulé, Immaculada Aubó 
Casadevall, Jordi Miquel Perxachs,  Jordi Bayé Sureda i Narcís Llinàs Gavilán.   
Excusa la seva assistència l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i la Regidora Sra. Montserrat 
Pla Font.     
Actua com a Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
El President declara oberta la sessió.  
 
1r.- SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS.-  
 
D’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei Orgànica de Règim Electoral (Llei 
5/1995, de 19 de juny) sobre la formació de Meses Electorals, es procedeix a efectuar el 
sorteig públic dels Membres de les Meses Electorals per a les Eleccions al Parlament de 
Catalunya 2003, que tindran lloc el proper dia 16 de novembre,   el resultat del qual és el 
següent:  
 
SECCIÓ PRIMERA MESA A   
 
Titulars: 
President Eduard Galobardes Jorba    
1r. vocal  Juan-Pedro Jara Dávila 
2n. Vocal Marta Julià Mestres    
 
Suplents:  
De president Camen García Font  
De president Maria Gascons Gamundi  
De 1r. vocal Dolores Lázaro Lázaro  
De 1r. vocal Xavier Llagostera Teixidor 
De 2n.vocal Josep Llobet Maymi 
De 2n.vocal José-David Lopera Jiménez     
 
SECCIÓ  PRIMERA  MESA B 
 
Titulars: 
President Joaquim Matas Vila  
1r.vocal Francisco Molero Miraut  
2n.vocal  Leonor Moncusí Mañez  
 
Suplents: 
De president Mª Carmen Melero Sánchez    
De president Margarita Miquel Pascalet 



De 1r. vocal Mònica Montiel Macias      
De 1r. vocal Concepció Mora Paradeda    
De 2n.vocal José-Luis Moreno Carrasco    
De 2n.vocal Cristina Morgado Lozano   
 
SECCIÓ SEGONA  MESA A  
 
Titulars: 
President Ana Berenguel Martínez     
1r.vocal Francisca Caballero Curiel  
2n.vocal Cristina Cáceres Noguera   
 
Suplents: 
De president Joan Bondia Téllez  
De president Pere Brugulat Pagès    
De 1r. vocal Montserrat Campmany Mariné    
De 1r. vocal Montserrat Capallera Fullà    
De 2n. vocal Jordi Carreras Busquets     
De 2n. vocal Anna Maria Casadevall Culí      
 
SECCIÓ SEGONA  MESA B  
 
Titulars: 
President Rafael Romero Perea   
1r. vocal Gloria Sagué Cateura    
2n.vocal Josep Sánchez Gavilán    
 
Suplents: 
De president Montserrat Rufí Puig   
De president Mª Dolors Ruiz Pujol   
De 1r.vocal Lluïsa Sancho Balmaña  
De 1r.vocal Pedro Serra Carreras   
De 2n.vocal Ester Soler Pérez 
De 2n.vocal Carlos Soto Blanco  
 
SECCIÓ TERCERA MESA A  
 
Titulars:  
President Alejandra Canal Mosella     
1r.vocal Gloria Carreras Xarpell    
2n.vocal Margarita Casanovas Miret    
 
Suplents: 
De president Sergi Codinachs Pladevall   
De president Sara Carbonell de Castro   
De 1r.vocal Jaume Castelló Bou   
De 1r.vocal Sílvia Castilla Escribano   
De 2n.vocal Laura Chinchilla Alcaraz    
De 2n.vocal Joan Ciurana Donat   



 
SECCIÓ TERCERA MESA B   
 
Titulars: 
President Elia Masferrer Casanovas    
1r.vocal Juan-Carlos Miró Ivern   
2n.vocal Celestino Monago Martorell   
 
Suplents: 
De president Cecilia Molero Vicens   
De president Jorge Miquel Perxachs   
De 1r.vocal Javier del Monte Moreno    
De1r.vocal Marta Montiel Pérez   
De 2n.vocal Encarnación Moreno Castillo    
De 2n.vocal Isabel Moya Marín  
 
SECCIÓ QUARTA MESA ÚNICA 
 
Titulars: 
President Pilar Aliu Bou   
1r.vocal Magdalena Ayriss Duncombe   
2n.vocal Dolors Bartolí Galcerán   
 
Suplents: 
De president Margarita Aubó Massa  
De president Concepció Aubó Casadevall  
De 1r.vocal Rocio Benítez Varo   
De 1r.vocal Marina Boadas Sais    
De 2n.Vocal Joan Brugulat Pagès   
De 2n.vocal Maria Cáceres Ibáñez    
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts menys cinc minuts  de deu del vespre 
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. President, amb mi 
la Secretària, que ho certifico.  
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ACTA Nº 11/2003 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2003.-  2 

 3 

 4 

A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-nou d’octubre de l’any dos mil 5 
tres es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència de 6 
l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep Sánchez 7 
Gavilán, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí,  Antoni 8 
Navarro Robledo, Eugènia Comas Alsina, Rafel Villena Sánhez, Pilar Sancho Espigulé, 9 
Immaculada Aubó Casadevall,  Jordi Miquel Perxachs, Jordi Bayé Sureda i Narcís Llinàs 10 
Gavilán.  11 
 12 
Actua de Secretària  la Sra. Dolors Torrents Barnadas.   13 
 14 
El Sr. Alcalde declara oberta la sessió i diu que ha de  donar una mala notícia, ja que 15 
l’Alcalde d’Almedinilla ha mort com a conseqüència d’un atac de cor. Proposa que es faci 16 
un acord de Ple en el qual es doni el condol a l’Ajuntament d’Almedinilla, que és un poble 17 
amb el qual hi ha un cert agermanament amb Llagostera pel fet que molta gent de 18 
Llagostera procedeix d’Almedinilla. 19 
Per unanimitat s’aprova transmetre el condol al poble d’Almedinilla per la mort del seu 20 
Alcalde, el Sr. Antonio Pulido Muñoz.    21 

 22 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 31-7-2003. 23 
 24 
La Sra. Sancho pren la paraula i demana que es faci la següent esmena a l’acta: 25 
 26 
A  la pàgina 11,  línia 25,  el segon paràgraf quedi redactat de la següent forma: 27 
“També demana que quan s’hagi de renovar algun càrrec del Consell de Comunicació 28 
s’asseguri la pluralitat política i que potser la gent que treballa a l’Ajuntament no n’hauria 29 
de formar part.”  30 
 31 
El Sr. Postigo demana que es facin les següents esmenes: 32 
 33 
A la pàgina 11 línia,  11 que s’hi afegeixi el següent: 34 
“,un d’específic de l’Ajuntament”  35 
 36 
A la pàgina 11,  línia 30,  el segon paràgraf quedi redactat de la següent forma: 37 
“Acaba dient que precisament un dels objectius del Consell de Comunicació es garantir la 38 
pluralitat política.” 39 
 40 
S’aprova l’acta per unanimitat amb les anteriors esmenes. 41 

 42 
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS 43 
DE COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:  44 
 45 
2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  46 
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 1 
 2 
El Sr. Alcalde dóna compte dels Decrets números 791 a 1.157. 3 
Remarca el núm. 1.006 pel qual s’inicia l’expedient per donar a una via pública el nom de 4 
República.  5 
Seguidament el Sr. Alcalde informa de la reunió que va tenir amb el tècnics de la Diputació 6 
on el varen informar de la data d’inici de les obres de la carretera de Sant Llorenç, que diu 7 
que començaran la segona quinzena de novembre. Afegeix que varen desestimar les 8 
al·legacions que es varen fer al projecte,  però que varen manifestar la seva predisposició 9 
per millorar el projecte en el transcurs de les obres. 10 
 11 

2.2. Acords de Comissió de Govern.  12 
 13 
Sessió del dia 28-10-2003:  14 
En primer lloc dóna compte de l’acord de la Comissió de Govern d’aprovar una memòria 15 
valorada per presentar al programa comarcal del PUOSC. 16 
Sessió del dia 16-9-2003:  17 
Acord pel qual s’incrementa la quantitat de la Beca Esteve Fa Tolsanas.  18 
Sessió del dia 7-10-2003:   19 
Signatura d’un conveni amb la Fundació  Universitat Autònoma de Barcelona  per acollir 20 
un estudiant en pràctiques. 21 
Sessió del dia 21-10-2003:  22 
Aprovar la memòria valorada de millora i recuperació d’un camí veïnal de Llagostera a 23 
Cassà de la Selva.  24 
Acord pel qual es fa la sol·licitud d’inclusió d’obres al PUOSC. Seguidament explica quins 25 
són els projectes que s’inclouen, així com les seves quanties i l’ordre de prioritat. Afegeix 26 
que,  tot i que no és competència del Ple,  ha volgut donar-ne compte expressament. 27 
Sessió del dia 19-8-2003:  28 
Ressalta també l’acord pel qual s’aprovava un conveni amb l’Associació Naturalistes de 29 
Girona per dur a terme  la campanya de recollida de matèria orgànica. 30 
 31 

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

2.4 Contractacions de personal.  37 
 38 
Dóna compte de les següents contractacions de personal: 39 
Nomenament dels Sr. Joan Moya i Víctor Lasala com a  agents interins  de la Policia Local.    40 
Contractació de les  Sres. Raquel Fumadó Bou i Teresa Romero Padrosa  com educadores 41 
infantils. 42 
Contractació de la Sra. Sílvia Anfrons Balat, perquè ocupi la plaça de bibliotecària de 43 
manera interina. 44 
Contractació del  Sr. Marta Genoher Valentí mitjançant un contracte de consultoria i 45 
assistència per fer tasques al Museu Municipal.  46 
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Contractació de la Sra. Fina Navarrete Sánchez per a la digilització, descripció i instal·lació 1 
d’imatges del fons de l’Arxiu Municipal.   2 
 3 

3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME:  4 
 5 

3.1 Aprovació definitiva dels béns i drets afectats per l’expropiació  d’un camí veïnal 6 
de Sant Llorenç dins la finca “Estanyol i Gutillà”.  7 
 8 
El Sr. Alcalde explica que aquest camí és el que comunica Font Bona amb can Crispins. 9 
Diu que l’any 1999 es va eixamplar el camí i no es disposava de l’autorització del 10 
propietari, el qual va interposar una demanda en via civil que va ésser estimada i ara se 11 
segueix el procediment d’expropiació  per tal de poder disposar d’aquesta via d’evacuació. 12 
La Sra. Sancho diu que ja en el primer acord varen votar-hi a favor, ja que creuen que és un 13 
camí molt necessari per a  la urbanització Font Bona i és imprescindible en cas d’incendi. 14 
Seguidament pregunta que,  atès que el Jutjat ha obligat a  restituir el camí,  si amb aquest 15 
acord ja no s’haurà de fer. 16 
El Sr. Alcalde respon que no, que el propietari ha executat la sentència pel seu compte i que 17 
quan s’acabi el tràmit es podrà  tornar el camí al seu estat perquè s’hi pugui transitar. 18 
 19 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  20 
 21 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 31.7.2003, va declarar d’utilitat pública i 22 
interès social la finalitat a què es troba afectat el camí, de 726’55 m², que travessa la finca 23 
registral 4957, situada al Veïnat de Sant Llorenç, procedent de l’anomenada Estanyol i 24 
Gutillà, i, alhora va declarar necessària l’adquisició d’aquell camí, a efectes expropiatoris. 25 
Atès que en el mateix acord plenari hom va aprovar inicialment la relació concreta i 26 
individualitzada de béns a expropiar. 27 
Atès que aquell acord va ser notificat individualment als titulars dels béns i publicat al BOP 28 
núm. 169, de 4.9.203, als efectes d’examen i/o presentació al·legacions en el termini de vint 29 
dies. 30 
Atès que durant el tràmit d’exposició pública s’ha presentat una única al·legació, per part de 31 
la representant legal d’un dels titulars, el senyor Josep Xavier Romero Rodríguez (registre 32 
d’entrades núm. 2534, de 5.9.2003), segons la qual, i en síntesi:                             33 
a) resulta absurd que ara es declari la necessitat d’ocupació d’un camí ja obert fa temps. 34 
b) l’expropiació del camí no té altra raó de ser que la de donar comoditat als veïns de la 35 
Urbanització Font Bona. 36 
c) el camí que els Bombers recomanen obrir no queda clar que sigui el mateix que ara 37 
s’expropia. 38 
d) a la relació de béns a expropiar s’hi hauria d’haver afegit la part de finca, de 2.848’59 39 
m², que queda a l’altre costat del camí, separada de la resta de finca matriu, cosa que 40 
l’impedirà treure’n cap profit.  41 
e) formula tot una sèrie d’advertiments de possibles indemnitzacions. 42 
Atès que cap d aquestes al·legacions no constitueix un obstacle per a la vàlida expropiació 43 
d’aquella finca, doncs:  44 
a) amb independència que el camí ja estigui obert, aquest expedient d’expropiació forçosa 45 
té per objecte, precisament, posar fi a una situació de fet, protegint el dret a la propietat 46 
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privada consagrat a l’article 33 de la Constitució, i reconegut favor del senyor Romero en la 1 
sentència del Jutjat de 1ª Instància núm. 3 de Girona, de data 31.3.2003. 2 
b) l’expropiació d’aquesta finca ve motivada per la necessitat de disposar d’una via 3 
alternativa d’evacuació de la urbanització Font Bona, segons les repetides recomanacions 4 
de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, cosa que, òbviament, no està 5 
renyida ni és incompatible, ans al contrari, amb la comoditat dels veïns de l’esmentada 6 
urbanització. 7 
c)  no hi ha cap dubte que quan la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil 8 
recomana arranjar i eixamplar la pista forestal que s’agafa una vegada passada la 9 
urbanització de després can Crispins i que va a parar a la urb. Font Bona, fa referència al 10 
camí que ara és objecte d’expropiació, perquè és l’única pista susceptible de ser utilitzada 11 
pels vehicles del servei d’extinció d’incendis. 12 
d) l’expropiació d’una finca més enllà de la superfície estrictament necessària només és 13 
possible  (ex art. 23 LEF) quan resulti antieconòmica per al propietari la conservació de la 14 
part  de finca no expropiada, circumstància aquesta que, amb independència que l’interessat 15 
no ha ni tan sols justificat, no concorre al cas, tota vegada que la qualificació forestal de la 16 
finca permet obtenir-ne tots els seus rendiments, de la mateixa manera que si es tractés 17 
d’una finca contínua. 18 
e) qualsevol indemnització a què l’expropiat consideri tenir dret haurà de ser plantejada en 19 
el seu moment procedimental, i no pas en aquesta fase inicial, que únicament té per objecte 20 
la determinació dels béns afectats per l’expropiació. 21 
De conformitat amb els articles 20, 21,24 i 52  de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de 22 
desembre de 1954 23 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal i Participació Ciutadana proposa 24 
al Ple l’adopció dels següents acords:   25 
Primer.- Declarar necessària l’adquisició del camí, de 726’55 m², que travessa la finca 26 
registral 4957, situada al Veïnat de Sant Llorenç, procedent de l’anomenada Estanyol i 27 
Gutillà. 28 
Segon.- Aprovar definitivament la següent relació concreta i individualitzada dels béns a 29 
expropiar:  30 

FINCA ÚNICA 31 
RÚSTICA.- Peça de terreny forestal, de 726’55 m², de forma irregular allargada, procedent 32 
de la finca anomenada Estanyol i Gutillà, situada al Veïnat de Sant Llorenç, terme 33 
municipal de Llagostera, que confronta: al nord i al sud, amb camí públic; i a l’est i a l’oest, 34 
amb finca matriu de què se segregarà. És la finca grafiada en el plànol que consta a 35 
l’expedient. 36 
INSCRIPCIÓ: És part i s’haurà de segregar de la finca matriu de major cabuda inscrita al 37 
Registre de la Propietat 1 de Girona, tom 2397, llibre 109 de Llagostera, foli 53, finca 4957. 38 
TITULARS: Pertany en ple domini i per meitats indivises a José Javier Romero Rodríguez 39 
i Francisca Muñoz Bravo, segons escriptura de segregació i compravenda atorgada en data 40 
15 de febrer de 1984 davant del notari de Barcelona José Solís Lluch (núm. 697 del seu 41 
protocol). 42 
ALTRES TITULARS: No consten 43 
CÀRREGUES: No n’hi ha. 44 
DRET A EXPROPIAR: Ple domini. 45 
Tercer.- Publicar-ho al BOP, en un diari dels de major difusió de la província i al tauler 46 
d’edictes de la Corporació. 47 



 5

Quart.- Notificar-ho individualment als titulars de béns a expropiar.  1 
Cinquè.- Concedir als titulars de béns a expropiar un termini de quinze dies a comptar de la 2 
notificació d’aquest acord perquè puguin indicar per escrit a l’Ajuntament per quin preu 3 
estarien disposats a transmetre els seus béns de forma amistosa i de mutu acord. 4 
Transcorregut aquest termini sense haver formulat cap indicació al respecte, s’iniciarà la 5 
peça separada de determinació del preu just, de conformitat amb els articles 26 i següents 6 
de la Llei d’Expropiació Forçosa.   7 
Sisè.- Sol·licitar al Consell Executiu del Govern de la Generalitat, de conformitat amb 8 
l’article 52 de la Llei d’Expropiació Forçosa, que declari urgent l’ocupació dels béns 9 
afectats per l’expropiació, a fi de facilitar la sortida i evacuació si cal de la Urbanització 10 
Font Bona, que d’una altra manera quedaria limitada a la de la carretera de Sant Llorenç. 11 
Setè.- Donar trasllat d’aquest acord al Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Girona, als 12 
efectes de suspendre qualsevol acte d’execució de la sentència núm. 43/2003, de 31 de 13 
març de 2003, recaiguda en el Judici Verbal 322/2002.” 14 
 15 

4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL I 16 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA:  17 
 18 
4.1 Aprovació provisional ordenances fiscals any 2004. 19 
 20 
El  Sr. Navarro pren la paraula i explica que si s’ha llegit la premsa aquests últims dies 21 
s’haurà pogut observar quin és el tarannà general dels ajuntaments pel que fa a l’increment 22 
de les ordenances fiscals. Explica que els ingressos municipals sofriran una minva 23 
important com a conseqüència de la modificació de l’impost d’activitats econòmiques. 24 
Afegeix que una part es recupera, ja que l’Estat s’ha compromès a fer compensacions 25 
durant un temps, però que tot i així representa una reducció que obliga a incrementar altres 26 
impostos. Segueix dient que durant els últims quatre anys els ingressos pel concepte d’IBI 27 
han sofert un decrement, ja que només s’incrementava el que fixaven els pressupostos de 28 
l’Estat, un 2%, mentre que la inflació ha superat aquest percentatge tots els anys, amb la 29 
qual cosa hi ha hagut una pèrdua acumulada del 5,9%. 30 
Pel que fa a les escombraries,  diu que hi ha hagut un canvi important,  ja que tot i que l’any 31 
passat ja es va incrementar aquesta taxa, ja es va anunciar  que aquest any seria necessari un 32 
nou increment per tal de minorar la diferència entre ingressos i despeses per aquest 33 
concepte i a més,  ara aquest any la Generalitat ha posat un cànon de 10 euros per tona que 34 
també s’ha de repercutir en el servei. 35 
Diu que l’Estat dóna eines als ajuntaments per tal que puguin recuperar el poder adquisitiu  36 
perdut i que si els ajuntaments volen seguir donant els mateixos serveis  no tenen cap més  37 
remei que incrementar els impostos. 38 
Seguidament explica detalladament els percentatges d’increment dels diferents impostos i 39 
taxes. 40 
Seguidament pren la paraula el Sr. Bayé i felicita el Sr. Navarro per l’explicació que ha 41 
donat, cosa que,  diu,  sempre és complicada. Seguidament diu que hi ha un error en la 42 
memòria de l’Alcaldia i,  tot i que  és un formulisme,  pensa que s’ha de ser rigorós i que 43 
quedi clar quin  és l’increment que realment hi ha. Segueix dient que troba greu que durant 44 
tres anys ningú hagi vigilat el tema de l’IBI per tal que no hi hagués una pèrdua de poder 45 
adquisitiu i evitar que aquest any s’hagi d’incrementar de cop aquest impost i,  tot i que 46 
entén la proposta que fa l’equip de govern,  no la pot compartir. Seguidament fa referència 47 
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a un error que hi ha en l’estudi econòmic de la taxa del cementiri. Pel que fa a la taxa 1 
d’escombraries,  diu que s’incrementa de forma important però que ho veuen justificat per 2 
les explicacions que se'ls ha donat. Quant a l’IAE,  reconeix que l'Estat ha fet la guitza als 3 
ajuntaments  modificant  aquest impost, no obstant això ha de dir que amb l’increment que 4 
es fa les empreses que segueixen pagant per aquest concepte tenen un increment del 18% 5 
en relació a aquest any. 6 
Acaba dient que hi ha dos impostos que tenen uns increments molt importants, l'IBI i l’IAE 7 
i que el vot del seu grup serà desfavorable. 8 
El Sr. Navarro pren la paraula i explica com ha fet els càlculs i diu que és cert que la puja 9 
d’aquest any és important,   però  quan al que ha dit el Sr. Bayé que durant tres anys ningú 10 
s’ha preocupat que l’Ajuntament no perdés poder adquisitiu, ha de dir que el seu antecessor 11 
era acusat sistemàticament cada any d’apujar excessivament els tributs municipals. Per altra 12 
banda diu que és cert que és una puja important, però que és evident que s’han d’atendre les 13 
necessitats. Afegeix que,  pel que fa a la taxa de recollida d’escombraries,  si la Generalitat 14 
de Catalunya no hagués establert el cànon de deu euros per tona tractada,  la puja hagués 15 
estat menys quantiosa. Afegeix que un altre factor que ha obligat a apujar els impostos ha 16 
estat la modificació de l’IAE,  que ha obligat a buscar altres sistemes de finançament. 17 
Quant a l’error en l’estudi econòmic de la taxa del cementiri,  ja s’ha detectat, però no 18 
obliga a modificar les tarifes proposades. 19 
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que si els anys anteriors no es va modificar el coeficient 20 
de l’IBI no és perquè no es vigilés, sinó perquè hi ha hagut un canvi de criteri ja que han 21 
canviat les circumstàncies. 22 
El Sr. Bayé diu que no havia entès que la voluntat de l’anterior equip de govern hagués 23 
estat no incrementar el coeficient, ja que de les explicacions que se li han donat no és 24 
aquesta la conclusió que n’havia tret. Afegeix que si es poguessin votar separadament cada 25 
un dels conceptes, en el cas concret de les escombraries el seu vot seria favorable. 26 
 27 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat: 28 
A favor:    8 (ELL) 29 
En contra  5 (CiU) 30 
 31 
“Per tal que la modificació de les Ordenances Fiscals entri en vigor a partit de l’1 de gener 32 
del 2004, és necessari que el Ple adopti l’acord de modificació i que es publiquin les 33 
modificacions abans del dia 31 de desembre d’enguany. 34 
És per això que es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent acord:  35 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2004 la modificació de les Ordenances 36 
Fiscals que a continuació es relacionen: 37 
 38 

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles 39 
Deixar sense efectes el text vigent i aprovar un nou redactat. 40 

 41 

Article 1. Fet imposable 42 
1.L'impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels 43 
béns immobles, el fet imposable del qual és la titularitat dels següents drets sobre béns 44 
immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials: 45 
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a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics als 1 
quals es trobin afectes 2 

b) D'un dret real de superfície 3 
c) D'un dret real d'usdefruit 4 
d) Del dret de propietat 5 
2. Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns 6 
immobles urbans i de béns immobles de característiques especials definits com a tals en les 7 
normes reguladores del Cadastre immobiliari. 8 
3. No estan subjectes a aquest impost: 9 
a)Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns de domini públic marítim 10 
terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït. 11 
b)Els següents béns immobles propietat dels municipis en què estiguin enclavats: 12 
Els de domini públic afectes a ús públic 13 
Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament, 14 
llevat de quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació. 15 
Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació. 16 
Article 2. Subjectes passius 17 
1.Són subjectes passius a títol de contribuents les persones naturals i jurídiques i les entitats 18 
a què es refereix l'article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, 19 
que siguin titulars del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d'aquest 20 
impost. 21 
En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de 22 
característiques especials, serà substitut del contribuent aquell que hagi de satisfer major 23 
cànon. 24 
2.Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte 25 
passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, 26 
segons el termes de l’article 9 d’aquesta Ordenança, mitjançant declaració expressa a 27 
aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins 28 
que no presenti l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà rectificar el 29 
domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació. 30 
3.Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 31 
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als 32 
efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública. 33 
Article 3. Responsables 34 
1.Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 35 
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 36 
2.Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a 37 
l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs 38 
respectives participacions, de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 39 
3.En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tributàries 40 
pendents es transmetran als socis o partíceps en el capital, que respondran d’elles 41 
solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 42 
4.Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 43 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles, respondran 44 
subsidiàriament dels deutes següents: 45 
a)Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 46 
b)Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 47 
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5.En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries 1 
pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats. 2 
6.La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a 3 
la Llei General Tributària. 4 
Article 4. Exempcions 5 
1.Estaran exempts els següents béns immobles: 6 
a) Els que siguin propietat de l'Estat, Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals que 7 
estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, 8 
així com els de l'Estat afectes a la Defensa Nacional. 9 
b) Els béns comunals i les forests veïnals de mà comuna. 10 
c) Els de l'Església Catòlica, en els termes previstos a l'Acord entre l'Estat Espanyol i la 11 
Santa Seu sobre Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions 12 
confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en les 13 
respectius acords de cooperació subscrits en virtut d'allò que disposa l'article 16 de la 14 
Constitució. 15 
d) Els de la Creu Roja Espanyola 16 
e) Els immobles als que sigui d'aplicació l'exempció en virtut de convenis internacionals en 17 
vigor i, a condició de reciprocitat, els dels Governs estrangers destinats a la seva 18 
representació diplomàtica, consular, o llurs organismes oficials. 19 
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament 20 
determinades, el principal aprofitament de les quals sigui la fusta o el suro, sempre que la 21 
densitat de l'arbratge sigui la pròpia o normal de l'espècie de què es tracti. 22 
g) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarril i els edificis enclavats en els mateixos 23 
terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei 24 
indispensable per a l'explotació d'aquestes línies. No estan exempts, per tant, els 25 
establiments d'hostaleria, espectacles, comercials i d'esbarjo, les cases destinades a 26 
habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils. 27 
2.Per raons d'eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estaran exempts tots 28 
els béns immobles la quota líquida dels quals sigui inferior a 3 (tres) Euros. 29 
3.Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts: 30 
a) Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, total o 31 
parcialment, al règim de concert educatiu, pel que fa a la superfície afectada per 32 
l'ensenyament concertat. 33 
Per gaudir d’aquesta exempció caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació: 34 
-Còpia compulsada del concert educatiu, amb acreditació de la seva vigència o data de 35 
finalització. 36 
-Certificat emès per l’Administració educativa competent sobre la superfície destinada a 37 
l’activitat concertada. 38 
-Plànols de les instal·lacions on es destaqui la superfície destinada a l’activitat concertada. 39 
b) Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d'interès 40 
cultural, mitjançant Real Decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/85, de 25 41 
de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre General a que es refereix 42 
l'article 12 com integrants del Patrimoni Històric, així com els compresos en les 43 
disposicions addicionals primera, segona i cinquena de l'esmentada Llei. 44 
Aquesta exempció no abastarà a qualsevol classe de béns urbans ubicats dintre del 45 
perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment 46 
integrats en ells, sinó, exclusivament, a aquells que reuneixin les següents condicions: 47 
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- En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció en l'instrument 1 
de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/85, de 25 de juny del 2 
Patrimoni Històric Espanyol. 3 
- En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb un antiguitat igual o superior a 4 
cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg previst al Reial Decret 2159/1978, de 23 de 5 
juny, pel qual s'aprova el Reglament de Planejament pel desenvolupament i aplicació de la 6 
Llei sobre Règim del sòl i Ordenació urbana, com a objecte de protecció integral en els 7 
termes previstos a l'article 21 de la Llei 16/85, de 25 de juny. 8 
c) La superfície de les forests en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de 9 
masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per 10 
l'Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de quinze anys, comptats des 11 
del període impostiu següent a aquell en què se sol·liciti. 12 
4. Els béns de què siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que els 13 
mateixos estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels referits 14 
centres. Per gaudir d'aquesta exempció caldrà adjuntar a la corresponent sol·licitud la 15 
següent documentació: 16 
- Acreditació de la titularitat del bé immoble. 17 
- Acreditació de l'afectació del centre a finalitats sanitàries. 18 
5. Si prèvia acreditació dels requisits establerts pel gaudiment de l’exempció aquesta es 19 
declara, l’Ajuntament, o Administració encarregada de la gestió del tribut en els termes de 20 
l’article 9 d’aquesta Ordenança, expedirà un document que acrediti la seva concessió. Les 21 
exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, tindran efectes des del 22 
període impositu següent a aquell en què se sol·liciti. 23 
Article 5. Bonificacions 24 
1.S'aplicarà una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost, sempre que així 25 
se sol·liciti pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixin 26 
l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària 27 
tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del 28 
seu immobilitzat. 29 
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació compendrà des del període impostiu següent a 30 
aquell en què s'iniciïn les obres fins al posterior a l'acabament de les mateixes, sempre que 31 
durant aquest termini es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en 32 
cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius. 33 
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits: 34 
- El benefici només s’atorgarà a subjectes que realitzin activitats que suposin l'ordenació 35 
per compte propi dels medis de producció i de recursos humans o  d'un dels dos, amb la 36 
finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis. 37 
- El sol·licitant haurà de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular d'algun 38 
dels drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut. 39 
- Els béns susceptibles d'estar bonificats no podran estar inclosos a l’immobilitzat 40 
d'aquestes empreses. 41 
- Per renovar el benefici fiscal a partir del primer període impositu d’aplicació caldrà 42 
trametre una nova sol·licitud a l'òrgan encarregat de la gestió acreditar el compliment de la 43 
resta de requisits inicials així com la realització efectiva d’obres d’urbanització o 44 
construcció. 45 
Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació: 46 
- Acreditació de la titularitat d'algun dels drets gravats amb l'impost. 47 
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- Certificat expedit per la direcció facultativa de les obres en la qual consti la data de l’inici 1 
de les obres. 2 
- Acreditació de l'alta al Cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 3 
- Còpia del rebut de l'Impost sobre béns immobles respecte al bé immoble respecte al qual 4 
se sol·licita la bonificació. 5 
- Còpia del balanç de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a l’immobilitzat o certificat 6 
expedit per l’Administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat dels béns immobles 7 
objecte de les obres. 8 
- Anualment caldrà aportar un certificat expedit per la direcció facultativa de les obres 9 
sobre l’estat d’execució de les mateixes i sobre les obres d’urbanització o construcció 10 
efectivament realitzades, quan es pretengui renovar la bonificació passat el primer exercici. 11 
2.Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'Impost, durant els 12 
tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els 13 
habitatges que gaudeixin, en els condicions establertes per la legislació autonòmica de 14 
Catalunya, d'un règim de protecció oficial. No obstant, quan s'acrediti l'obtenció de la 15 
qualificació definitiva amb posterioritat al meritament del primer període impositiu 16 
d'efectivitat dels nous valors, aquest serà el primer període impositiu bonificat. 17 
Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar- en 18 
qualsevol moment anterior a l’acabament dels tres períodes impositius de duració de la 19 
mateixa i tindrà efectes, des del període impositiu següent a aquell en que se sol·liciti. 20 
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà aportar juntament amb la sol·licitud la següent 21 
documentació: 22 
- Fotocòpia del darrer rebut de l'IBI expedit sobre l'immoble o sobre el solar sobre el que 23 
s'ha construït l'immoble. 24 
- Còpia de l’atorgament de la qualificació d’habitatge sotmès al règim de protecció oficial 25 
expedida per l’òrgan autonòmic competent. 26 
- Si el sol·licitant és una persona diferent del titular cadastral de l'immoble 27 
respecte al qual se sol·licita la bonificació, caldrà acreditar la titularitat del dret gravat. 28 
3.Tindran dret a una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra els béns rústics de les 29 
cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en el termes establerts a la Llei 30 
20/90, de 19 de desembre, sobre Règim fiscal de les Cooperatives. 31 
4.No podrà ser reconeguda la comptabilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un mateix 32 
subjecte passiu. Per aquest motiu serà el subjecte passiu, qui en la seva sol·licitud, indicarà 33 
quin serà d’aplicació. En defecte de sol·licitud s’aplicarà la bonificació més beneficiosa pel 34 
subjecte passiu. 35 
Article 6. Determinació de la quota líquida 36 
1.La base imposable de l'impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, 37 
que es determinarà, notificarà i serà susceptible d'impugnació conforme al que es disposa a 38 
les normes reguladores del Cadastre immobiliari. 39 
2.La base liquidable de l'impost serà el resultat d'aplicar als béns immobles rústics urbans la 40 
reducció establerta a la Llei 39/88, de 28 de desembre. Aquesta reducció no serà d'aplicació 41 
als béns immobles de característiques especials. 42 
3.La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de 43 
gravamen següents: 44 

Tipus de béns immobles  Tipus 45 
Béns immobles urbans . . . . . . . . . . . . . . . . 0,73 % 46 
Béns immobles rústics . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 % 47 
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Béns immobles de característiques especials 1,20 %  1 
4.La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les bonificacions 2 
que siguin d'aplicació. 3 
5. Tractant-se d’immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter 4 
permanent, per complir les condicions que es determinin reglamentàriament, l’Ajuntament 5 
podrà exigir un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost. Aquest recàrrec, que 6 
s’exigirà als subjectes passius d’aquest tribut i al que resultarà aplicable, en el previst en 7 
aquest paràgraf, les disposicions reguladores del mateix, es devengarà  el 31 de desembre i 8 
es liquidarà anualment per l’Ajuntament, un cop constatada la desocupació de l’immoble, 9 
juntament amb l’acte administratiu pel què aquesta es declari. 10 
Article 7. Període impositiu i meritament de l'impost 11 
1.L'impost merita el primer dia del període impositiu. 12 
2.El període impositiu coincideix amb l'any natural. 13 
3.Els fets, actes, i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el 14 
Cadastre immobiliari tindran efectivitat en el meritament d'aquest impost immediatament 15 
posterior al moment en què produeixin efectes cadastrals. 16 
L'efectivitat de les inscripcions cadastrals resultats dels procediments de valoració 17 
col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns immobles de característiques 18 
especials coincidirà amb la prevista a les normes reguladores del Cadastre immobiliari. 19 
Article 8. Règim de gestió 20 
1.La gestió, la liquidació, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió 21 
tributària, serà competència de l'Ajuntament, i abastaran les funcions de reconeixement i 22 
denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la 23 
determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels 24 
expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució de recursos que s'interposin contra 25 
aquests actes i actuacions per l'assistència i informació al contribuent referides a les 26 
matèries compreses en aquest apartat, sense perjudici dels acords de delegació de 27 
competències o col·laboració que s'hagin pogut realitzar a favor d’altres administracions, en 28 
quin cas s'estarà al contingut dels esmentats acords. 29 
2.Totes les quotes relatives a un mateix subjecte passiu per aquest impost quan es tracti de 30 
béns immobles rústics s’agruparan en un únic document de cobrament. 31 
Als efectes de l’exempció establerta a l’apartat 2 de l’article 4 d’aquesta Ordenança, 32 
l’import del rebut es calcularà per la suma de totes les quotes líquides que integren el 33 
document de cobrament. 34 
Article 9. Padrons tributaris 35 
1.L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró cadastral i en la 36 
resta de documents expressius de les seves variacions elaborats a l'efecte per la Direcció 37 
General del Cadastre. 38 
2.La recaptació de les quotes líquides es realitzarà mitjançant el sistema de padró fiscal 39 
anual, que, un cop aprovat, s'exposarà al públic durant el termini de quinze dies hàbils 40 
perquè els interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions 41 
oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els 42 
efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius. 43 
3.Finalitzat el període d'exposició pública es podrà interposar el recurs de reposició  regulat 44 
a l'article 14 de la Llei 39/1988 d'Hisendes Locals, de 28 de desembre. 45 
4.El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de cobrament que 46 
fixi l'Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà 47 
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d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d'utilitzar altres 1 
mitjans de comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos 2 
mesos. 3 
Article 10. Liquidacions Tributàries 4 
1.L'Ajuntament practicarà liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells fets, actes i 5 
negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre 6 
immobiliari. Aquestes liquidacions es practicaran per cadascun dels períodes impositius, a 7 
partir del dia següent en què es varen produir els fets, actes o negocis que originin la 8 
incorporació o modificació cadastral. 9 
2.Les liquidacions es notificaran de conformitat amb els articles 124.1 i 105 de la Llei  10 
230/1963, General Tributària, de 28 de desembre, i s'atorgarà el període de pagament de 11 
l'article 20 del Reglament General de Recaptació, de 20 de desembre de 1990. 12 
3.Contra l'esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l'article 13 
14 de la Llei 39/1988, d'Hisendes locals, de 28 de desembre. 14 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 15 
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma 16 
de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica 17 
dins l'àmbit d'aquesta Ordenança. 18 
DISPOSICIÓ FINAL 19 
Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1r. de gener de 20 
2004 , i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de 21 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 22 

 23 
Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 24 
Introduir les següents modificacions: 25 
 26 
Article 1. Fonament legal 27 
L’objecte d’aquesta ordenança  és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic 28 
aplicables a aquest municipi, a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica,  previst en els 29 
articles del 93 al 100 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 30 
Article 5. Exempcions, reduccions i bonificacions 31 
1. Estan exempts de l'impost: 32 

a)  Els vehicles oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i Ens Locals adscrits a la 33 
defensa nacional o a la seguretat ciutadana. 34 

b)  Els vehicles de representacions  diplomàtiques,   oficines consulars,  agents 35 
diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats en Espanya, que siguin 36 
súbdits dels respectius països, externament  identificats i a condició de la 37 
reciprocitat  en  la seva extensió i grau.  38 

c)  Els vehicles respecte als quals així es derivi del que es disposa en Tractats o 39 
Convenis internacionals.. 40 

d)  Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a  l'assistència 41 
sanitària o al trasllat de ferits o malalts. 42 

e)  Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda  la tara dels quals no sigui 43 
superior a 350 kg. i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat 44 
superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment -i no merament adaptats- 45 
per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitats físics.  46 
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f)  Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, aplicant-se 1 
l’exempció mentre es mantinguin dites circumstàncies, tant als vehicles conduïts 2 
per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. Es consideren 3 
persones amb minusvalia les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o 4 
superior al 33 per cent. 5 
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als               6 
subjectes passius beneficiaris per més d’un vehicles simultàniament.  7 
Per poder gaudir de l’exempció a què fa referència el present apartat els 8 
interessats  hauran de justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament 9 
acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle pel qual se 10 
sol·licita l’exempció, així com el grau de minusvalia que les afecta.   11 

g)  Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de 12 
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou 13 
places, inclosa la del conductor. 14 

h)  Els tractors,  remolcs,  semi-remolcs i maquinària provista de cartilla d'Inspecció 15 
Agrícola. 16 

 17 
Per poder gaudir de les exempcions referides en els apartats e), f)  i h)  anteriors,   els  18 
interessats  hauran  de   sol·licitar   de l'Ajuntament la seva concessió,  mitjançant instància 19 
indicant ,  les característiques del vehicle,  la seva   matrícula  i  la  causa  del  benefici. 20 
L'Administració  Municipal,   cas  de  ser  atorgada  l'exempció, expedirà un document 21 
acreditatiu. 22 
 23 
2. S’estableixen les següents bonificacions : 24 
 25 
2.1. Gaudiran d’una bonificació del 100 per cent de la quota de l’impost els titulars de 26 
vehicles considerats històrics o que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a 27 
partir de la data de la seva fabricació. Si no tingués coneixement d’aquesta, es tindrà en 28 
compte la de la seva primera matriculació o, en defecte de l’anterior, la data en què el 29 
corresponent model es va deixar de fabricar. 30 
2.2 Del 50 per cent de la quota de l’impost per als vehicles que disposin de motor elèctric, 31 
en tant que les característiques d’aquests produeixen menor impacte ambiental. 32 
 33 
Article 6è. -  34 
 35 
2.  L’import de la quota serà el resultat d’aplicar un coeficient de l’1,61 sobre les tarifes 36 

fixades en l'article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre. 37 
 38 
3.  L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre: 39 

Potència i classe de vehicle Tarifa (PTA) Quota 
resultant (€) 

a) TURISMES  
de menys de 8 cavalls fiscals  2.100 20,32
de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals  5.670 54,86
de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 11.970 115,83
de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 14.910 144,27
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de 20 CV o més 18.635 180,32
b) AUTOBUSOS  
de menys de 21 places 13.860 134,11
de 21 a 50 places 19.740 191,01
de més de 50 places 24.675 238,76
c) CAMIONS  
de menys de 1000 Kg. càrrega útil  7.035 68,07
de 1000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 13.860 134,11
de 2.999 a 9.999 Kg. de càrrega útil 19.740 191,01
de més de 9.999 Kg. de càrrega útil 24.675 238,76
d) TRACTORS  
de menys de 16 cavalls fiscals 2.940 28,45
de 16 a 25 cavalls fiscals 4.620 44,70
de més de 25 cavalls fiscals 13.860 134,11
e)REMOLCS I SEMIREMOLCS  
de menys de 1000 Kg. i més de 750 càrrega útil 2.940 28,45
de 1000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 4.620 44,70
de més de 2.999 Kg. de càrrega útil 13.860 134,11
f)ALTRES VEHICLES  
Ciclomotors 735 7,11
Motocicletes fins 125 c.c. 735 7,11
Motocicletes de més de 125 fins 250 c.c. 1.260 12,19
Motocicletes de més de 250 fins 500 c.c. 2.520 24,38
Motocicletes de més de 500 fins 1000 c.c. 5.040 48,77
Motocicletes de més de 1000 c.c. 10.080 97,54
 1 
Article 8. Període impositiu 2 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en els casos de primera 3 

adquisició dels vehicles. En aquest cas. El període impositiu començarà el dia en què es 4 
produeixi l’adquisició. 5 

2. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es 6 
prorratejarà per trimestres naturals i es pagarà la que correspongui als trimestres que 7 
queden per transcórrer a l’any, inclòs aquell en què es produeixi l’adquisició. 8 

3. Tanmateix, també procedirà prorratejar la quota per trimestres naturals, en els mateixos 9 
termes que el punt anterior, en els casos d’adquisició d’un vehicle a un Compravenda, 10 
quan l’adquisició per part d’un tercer es produeixi en un exercici diferent a aquell en 11 
què s’hagi anotat la baixa temporal per transferència. 12 

4. En els casos de baixa definitiva, o baixa temporal per substracció o robatori del vehicle 13 
es prorrajetarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la 14 
part de la quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des del meritament 15 
de l’impost fins a la data en què es produeixi la baixa en el Registre de Tràfic, inclòs 16 
aquell en què té lloc la baixa. 17 

5. Quan la baixa es produeix després del meritament de l’impost i s’hagi satisfet la quota, 18 
el subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució de l’import que, per aplicació del 19 
prorrateig previst en el punt 4, li correspon.  20 
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 1 
Article 9. Gestió 2 
1. S’estableix el règim d'auto-liquidació de l'impost  en  els casos de primera adquisició o 3 

baixa del vehicle. En aquest casos els subjectes passius estaran obligats a presentar  4 
declaració-liquidació,  segons el model establert  per l'Ajuntament,    que    contingui   5 
els    elements    tributaris imprescindibles  per a  la  liquidació de l'impost, així com  la 6 
identificació  precisa  del  vehicle a auto-liquidar  l'impost abans de sol·licitar la 7 
matriculació,  la certificació d'aptitud per a circular o la baixa definitiva d'un vehicle a 8 
la Prefectura Provincial de Trànsit. 9 

2. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de 10 
circulació dels vehicles, els subjectes passius hauran d’acreditar el pagament de l’últim 11 
rebut  presentat al cobrament. S’exceptua d’aquesta obligació d’acreditació el supòsit de 12 
les baixes definitives de vehicles amb quinze o més anys d’antiguitat a comptar de la 13 
primera inscripció en el registre de vehicles.  14 
L’auto-liquidació tindrà el caràcter de provisional, subjecte a comprovació per part de 15 
l'Administració municipal. 16 

3. A  excepció dels casos previstos a  l'article  anterior,  el pagament i la notificació de les 17 
quotes anuals es realitzarà dins de  cada  exercici  mitjançant el sistema de  padró  18 
fiscal,  que estarà format per tots els vehicles d'aquest municipi subjectes a l'impost. Les 19 
modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre públic de Tràfic i en 20 
la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i 21 
canvis de domicili. També s’hi podran incorporar altres informacions sobre baixes i 22 
canvis de domicili de les quals l’Ajuntament tingui coneixement.  23 

 24 
Disposició transitòria.- S’anul.la. 25 
 26 

Ordenança Fiscal núm. 3 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 27 
Introduir les següents modificacions: 28 
 29 
Article 2. Subjectes passius 30 
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o 31 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, els 32 
propietaris de la construcció,  instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre 33 
el qual es realitzin les obres. 34 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la 35 
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporta la seva 36 
realització. 37 
2.En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu 38 
contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts els que sol·licitin les 39 
corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres. 40 
El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 41 
 42 
Article 3.1. La Base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 43 
construcció, la instal·lació o l'obra, i s’entén per tal a aquests efectes el cost d’execució 44 
material de l’obra. 45 
 46 
Article 4.2. Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost aquelles 47 
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construccions, instal·lacions i obres en les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament 1 
tèrmic o elèctric de la  energia solar per autoconsum. L’aplicació d’aquesta bonificació 2 
estarà condicionada al fet que les instal·lacions per producció de calor incloguin col·lectors 3 
que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent. 4 
Article 4.3. Es concedirà una bonificació  del 95% de la quota de l’impost a favor de les 5 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 6 
municipal per concòrrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment 7 
de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la 8 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la 9 
majoria simple dels seus membres.  10 
 11 
 12 

Ordenança Fiscal núm. 4 de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 13 
naturalesa urbana 14 
Deixar sense efectes el text vigent i aprovar un nou redactat. 15 
 16 
Article 1. Fonament legal 17 
1. L'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut 18 
directe que grava l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i 19 
els terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a 20 
efectes de l’Impost sobre béns immobles. 21 
2. No estan subjectes a aquest impost: 22 
a) L'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics 23 
a efectes de l'Impost sobre béns immobles. En conseqüència amb això, està subjecte 24 
l'increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració 25 
d'urbans, a efectes de l’esmentat Impost sobre béns immobles, amb independència que 26 
estiguin o no contemplats com a tals en el Cadastre o en el Padró d'aquell. 27 
b) Les aportacions de béns i drets realitzades pel cònjuges a la societat conjugal, 28 
adjudicacions que al seu favor i en pagament d'elles es verifiquin i transmissions que es 29 
facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 30 
c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a 31 
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci 32 
matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 33 
Article 2n. Subjectes passius 34 
1. És subjecte passiu de l'Impost a títol de contribuent: 35 
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 36 
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l'entitat a què 37 
es refereix l’article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, que 38 
adquireixi el terreny o a favor del qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es 39 
tracti. 40 
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 41 
gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l'entitat a què 42 
es refereix l'article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, que 43 
transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. 44 
2. En el supòsit referit a la lletra b) de l'apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte 45 
passiu 46 
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substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 33 1 
de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, que adquireixi el terreny o a 2 
quin favor es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti quan el contribuent sigui 3 
una persona física no resident a Espanya. 4 
3. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte 5 
passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, 6 
segons el termes de l’article 7 d’aquesta Ordenança, mitjançant declaració expressa a 7 
aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins 8 
que no presenti l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà rectificar el 9 
domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació. 10 
Article 3r. Responsables 11 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 12 
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 13 
2. Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a 14 
l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs 15 
respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats 16 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tributàries 17 
pendents es transmetran als socis o partíceps en el capital, que respondran d’elles 18 
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 19 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 20 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 21 
subsidiàriament dels deutes següents: 22 
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 23 
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 24 
5. En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries 25 
pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats 26 
6. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 27 
a la Llei General Tributària. 28 
Article 4t. Exempcions i bonificació 29 
1. Estaran exempts els increments de valor que es manifestin com a conseqüència dels 30 
següents actes: 31 
a) La constitució i transmissió de drets de servitud. 32 
b) Les transmissions de béns que es trobin dintre del perímetre delimitat com a Conjunt 33 
Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons l'establert 34 
a la Llei 16/85, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus propietaris o 35 
titulars de drets acreditin que s'han realitzat a llur càrrec obres de conservació, millora o 36 
rehabilitació en aquests immobles. 37 
Per gaudir d'aquesta exempció caldrà reunir els següents requisits: 38 
- Les obres de conservació, millora o rehabilitació s'han de realitzar durant el període de 39 
generació del tribut. 40 
- El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor cadastral de 41 
l'immoble. 42 
- Si s'ha rebut qualsevol mena de subvenció o ajuts destinats a finançar encara que 43 
parcialment el cost de les obres, l'import d'aquests ajuts minorarà el cost de les obres als 44 
efectes de la determinació del percentatge de l'apartat anterior. 45 
Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació: 46 
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- Acreditació que el bé immoble es troba dintre del perímetre delimitat com a Conjunt 1 
Històric i Artístic, o que ha estat declarat individualment d'interès cultural. 2 
- Llicència municipal autoritzant les obres. 3 
- Certificat expedit per la direcció de les obres, en el que es posi de manifest que l'actuació 4 
ha consistit en la realització d'obres de conservació, millora o rehabilitació, així com el cost 5 
d'execució de les mateixes. 6 
2. Així mateix, estaran exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan 7 
l'obligació de satisfer aquell recaigui sobre les següents persones o entitats: 8 
a) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals, a les que pertanyi el municipi, 9 
així com els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de 10 
les Comunitats Autònomes i d'aquestes entitats locals. 11 
b) El municipi de la imposició i demés entitats locals integrades o en les que s'integri aquest 12 
municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic d'anàleg caràcter al dels 13 
organismes autònoms de l'Estat. 14 
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfico docents. 15 
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social, regulades 16 
a la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i Supervisió de les assegurances privades. 17 
e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a les 18 
mateixes. 19 
f) La Creu Roja Espanyola 20 
g) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en tractats o 21 
convenis 22 
internacionals. 23 
3. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost els subjectes passius per 24 
transmissions de terrenys i transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del 25 
domini i sempre i quan el bé immoble en qüestió hagués estat l’habitatge habitual del 26 
transmitent o constituent, realitzats a títol lucratiu per causa de mort a favor dels 27 
descendents i adoptats , els cònjuges i els ascendents i adoptants. 28 
Article 5è. Determinació de la quota líquida 29 
1. La base imposable de l'impost estarà constituïda per l'increment de valor dels terrenys, 30 
posat de manifest en el moment del meritament i experimentat al llarg d'un període màxim 31 
de vint anys. 32 
2. Per determinar l'import de l'increment real del valor, hom aplicarà sobre el valor del 33 
terreny en el moment de l'acreditament el percentatge resultant de multiplicar el percentatge 34 
anual aplicable a cada cas concret, fixat a l'article 5.8 d'aquesta Ordenança, pel nombre 35 
d'anys al llarg dels quals s’ha manifestat l'increment del valor. 36 
3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al 37 
temps de l'acreditament d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment als efectes 38 
de l'Impost sobre Béns Immobles. 39 
No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi 40 
modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar 41 
provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació 42 
definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys fixat per la Gerència Territorial del Cadastre. 43 
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de 44 
l’impost, no tingui fixat valor cadastral en aquell moment, l’Ajuntament podrà practicar la 45 
liquidació quan el referit valor cadastral sigui fixat. 46 
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4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per 1 
determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny 2 
proporcional al valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les normes 3 
fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, 4 
en particular, dels preceptes següents: 5 
A) Usdefruit 6 
a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 2 7 
per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent. 8 
b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor total 9 
del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat augmenta, 10 
en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més, amb el límit mínim del 10 per cent 11 
del valor total. 12 
c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini superior a 13 
trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una transmissió de plena 14 
propietat subjecta a condició resolutòria. 15 
B) Us i estatge 16 
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del valor del 17 
terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits 18 
temporals o vitalicis, segons els casos. 19 
C) Nua propietat 20 
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor de 21 
l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny. 22 
D) Altres drets reals 23 
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor que les 24 
parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o major que el que resulti de la 25 
capitalització a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la renda o pensió anual, o aquest si 26 
aquell fos menor. 27 
5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un 28 
terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real 29 
de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst en aquest l’article d’aquesta 30 
Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest 31 
valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que 32 
resulti d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per 33 
construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes 34 
aquestes plantes. 35 
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establir-ne 36 
la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent. 37 
6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre la 38 
part del justipreu que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat 39 
a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el justipreu.  40 
7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal 41 
aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat 42 
de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini ple. 43 
8. D'acord al que preveu l'article 108.2 de la Llei 39/1988, per determinar l'import de 44 
l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament: 45 
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Es calcularà el nombre d'anys complerts al llarg dels quals s'hagi posat de manifest 1 
l'increment de valor. Aquest nombre d'anys es multiplicaran pel percentatge que li 2 
correspongui d'acord amb el període de generació que s'identifica a la següent taula: 3 
Període de generació  Percentatge 4 
Entre 1 i 5 anys  2,55% 5 
Fins a 10 anys 2,34% 6 
Fins a 15 anys 2,44% 7 
Fins a 20 anys  2,55% 8 
9. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de 9 
gravamen següents: 10 
Període de generació      Tipus 11 
Entre 1 i 5 anys  21% 12 
Fins a 10 anys  21% 13 
Fins a 15 anys  21% 14 
Fins a 20 anys  21% 15 
10. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de la bonificació que 16 
pugui 17 
ser d'aplicació. 18 
Article 6è. Meritament de l'impost 19 
1. L'impost merita 20 
a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per 21 
causa de mort, en la data de la transmissió. 22 
b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudiment limitatiu del domini, 23 
en la data en que tingui lloc la constitució o transmissió. 24 
2. Quan es declari o reconeixi judicialment o administrativament per resolució ferma haver 25 
tingut lloc la nul·litat, resolució de l’acte o contracte determinant de la transmissió del 26 
terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudiment sobre el mateix, el 27 
subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l’impost satisfet, sempre que aquest acte o 28 
contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de 29 
quatre anys des que la resolució va quedar ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu 30 
quan no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les recíproques devolucions a què 31 
es refereix l’article 1.295 del Codi civil. Encara que l’acte o contracte no hagi produït 32 
efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declarés per incompliment de les obligacions 33 
del subjecte passiu de l’impost, no seria d’aplicació cap devolució. 34 
3. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants, no procedirà 35 
la devolució de l’impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. Com 36 
a mutu acord s’estimarà l’avinença o el simple acte d’aplanament a la demanda. 37 
4. En els actes o contractes en què participi alguna condició, la seva qualificació es farà 38 
d’acord amb les prescripcions contingudes al Codi Civil. Si fos suspensiva no es liquidarà 39 
l’impost fins que aquesta es compleixi. Si la condició fos resolutòria, s’exigirà l’impost, a 40 
reserva, quan la condició es compleixi, de fer l’oportuna devolució segons la regla de 41 
l’apartat anterior. 42 
Article 7è. Règim de gestió 43 
La gestió, la liquidació, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió 44 
tributària, serà 45 
competència de l'Ajuntament, i abastaran les funcions de reconeixement i denegació 46 
d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació 47 
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dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de 1 
devolució d’ingressos indeguts, resolució de recursos que s'interposin contra aquests actes i 2 
actuacions per l'assistència i informació al contribuent referides a les matèries compreses en 3 
aquest apartat. 4 
Article 8. Règim de declaració 5 
1. Els subjectes passius estan obligats a presentar davant l’Ajuntament declaració tributària, 6 
a la 7 
que haurà d’adjuntar la següent documentació. 8 
a) Transmissions de la propietat entre vius. El document públic o privat acreditatiu de la 9 
transmissió de la propietat. 10 
b) Transmissions de la propietat per causa de mort. El document públic d’acceptació 11 
d’herència. 12 
c) Constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini. El document 13 
públic o privat acreditiu de la constitució o transmissió d'aquests drets. 14 
2. La declaració esmentada a l’apartat anterior s’haurà de presentar en els següents 15 
terminis, a comptar des la data en la qual es produeixi el meritament de l’impost: 16 
a) Quan es tracti d’actes entre vius, el termini serà de trenta dies hàbils 17 
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos. No obstant aquest 18 
termini es podrà prorrogar fins a un any, sempre que el subjecte passiu, amb anterioritat a la 19 
finalització del termini inicial, sol·liciti aquesta pròrroga. 20 
3. A banda dels obligats a declarar recollits en l'apartat 1 d'aquest article, l'Administració 21 
gestora 22 
del tribut podrà realitzar liquidacions en atenció la informació facilitada per aquells que, 23 
d’acord 24 
amb la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals es troben 25 
obligats a 26 
subministrar-la i en particular els següents: 27 
a) A les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 28 
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, sempre que s’hagi produït per negoci 29 
jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret real de que es 30 
tracti. 31 
b) A les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 32 
gaudiment limitatius del domini a títol onerós, l’adquirent o la persona a favor de la qual es 33 
constitueixi o transmeti el dret real de que es tracti. 34 
c) Els Notaris que dintre de la primera quinzena de cada trimestre estaran obligats a remetre 35 
relació o índex comprensiu de tots els documents per ells autoritzats en el trimestre 36 
anterior, en els que es continguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la 37 
realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció dels actes de darrera voluntat. 38 
També estaran obligats a remetre, dintre del mateix termini, relació dels documents privats, 39 
comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per 40 
coneixement o legitimació de signatures. Tot l’anterior s’entén sense perjudici del deure 41 
general de col·laboració establert a la Llei 230/1963, General Tributària, de 28 de 42 
desembre. 43 
d) La informació obtinguda per la pròpia Administració a conseqüència de l'exercici de les 44 
potestats administratives. 45 
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Article 9è. Liquidacions Tributàries 1 
1. L'Ajuntament practicarà liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells actes o 2 
contractes que posin de manifest la realització del fet imposable. 3 
2. Les liquidacions es notificaran de conformitat amb els articles 124.1 i 105 de la Llei 4 
230/1963, General Tributària, de 28 de desembre, i s'atorgarà el període de pagament de 5 
l'article 20 del Reglament General de Recaptació, de 20 de desembre de 1990. 6 
3. Contra l'esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l'article 7 
14 de la Llei 39/1988, d'Hisendes locals, de 28 de desembre. 8 
Article 10è. Autoliquidacions 9 
1. Excepcionalment el subjecte passiu podrà practicar autoliquidació del tribut. Aquesta 10 
declaració només tindrà eficàcia alliberatòria pel subjecte passiu, quan s’ingressi el deute 11 
en els terminis de l’apartat 2 de l’article 10 d’aquesta Ordenança. 12 
2. Aquest règim no serà d’aplicació en aquells casos en què el terreny, encara que sent de 13 
naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques especials, en el moment 14 
del meritament de l’impost, no tingui determinat valor cadastral. 15 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 16 
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma 17 
de rang 18 
legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins 19 
l'àmbit d'aquesta Ordenança. 20 
DISPOSICIÓ FINAL. Data d'aprovació i vigència 21 
Aquesta ordenança fiscal,  un cop aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1r. de gener de 22 
2004, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de 23 
modificació parcial els articles no modificats restaran vigents. 24 
 25 

Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de la taxa de documents administratius 26 
 27 
Article 7è.-Tarifa.- 28 

  euros (€) 29 
7.1. Certificats 30 
      Per cada certificat de documents municipals expedits per Secretaria, llevat dels  31 
      certificats del padró municipal d’habitants de l’any en curs 3,63 32 
 7.2. Documents relatius a serveis d'urbanisme 33 
     Per cada informe que s'expedeixi sobre característiques de terrenys 34 
     o consulta per a edificació a instància de part  20,42 35 
     Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics sol·licitada  36 
     a instància de part 52,05 37 
     Per expedició de llicència per a la primera utilització o canvi d'ús dels 38 
     edificis, per habitatge o local 20,42 39 
     CD documentació POUM ...................................................................... 30,00 40 
     Còpies plànols a color  41 
      A4.......................................................................................................... 6,70 42 
    A3 ..........................................................................................................   8,05  43 
       A2 ..........................................................................................................  9,60 44 
     A1 ........................................................................................................   10,75 45 
     A0 ........................................................................................................   13,40 46 
7.3. Fotocòpies 47 
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      Per cada fotocòpia DIN A-4  0,08 1 
      Per cada fotocòpia DIN A-3  0,14 2 
7.4. Per expedició de plaques: 3 
      Per llicència d'obres  3,70 4 
      Per un gual permanent  15,53 5 
      Per una placa numeració edifici 7,37 6 
 7 

Ordenança Fiscal núm. 6  reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi i altres 8 
vehicles de lloguer.- 9 
 10 
Article 5è.- Quota tributària 11 

 Concessió i expedició de llicències.......................................................195,58 € 12 

 Substitució de vehicles.......................................................................... 32,00 € 13 
 14 
Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa de cementiri municipal 15 
 16 
Article 6è.- Quota tributària.- La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa 17 
següent: 18 
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent: 19 

 Quota 
Si l'Ajuntament compra nínxols  100,00
Concessió per 50 anys de nínxols de l'antic i ampliació 250,00
Concessió per 50 anys de nínxols dels blocs i del cementiri nou 600,00
Concessió per 50 anys de columbaris 150,00
Concessió temporal de nínxols per un període de 4 anys  120,00
Quota anual de conservació, per cada nínxol 18,00
Quota anual de conservació, per panteó 69,00
Expedició de títol 11,12
Traspàs de títol per herència 12,60
Canvi de nom de panteó 19,62
Per cada enterrament 29,60
Entrada a panteó 51,80
Trasllat de restes d’un nínxol a un altre 33,32
Trasllat de restes a altres pobles  22,20
Col·locació de làpida 7,40

 20 
 21 
Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 22 
 23 
Article 2. Fet imposable  24 
1. Constituiex el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de recollida de residus 25 
municipals i posterior eliminació d’habitatges i locals o establiments on s’exerceixen 26 
activitats industrials, comercials, professionals, artístiques o de serveis. 27 
2. Aquest servei és de caràcter general i de recepció i ús obligatoris per a qualsevol habitatge, 28 
local o establiment que estigui situat en els llocs on es presti el servei, per la qual cosa la no utilització del 29 
servei no eximeix de l’obligació de contribuir. 30 
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3. Únicament es considerarà que no son susceptibles de rebre el servei de recollida 1 
domiciliària aquells immobles que hagin estat declarats en situació de ruïna d’acord amb 2 
allò que preveu el Reglament de Disciplina Urbanística. 3 
 4 
Article 6.2. La quota tributària constarà en una quantitat fixa per unitat de local, 5 
determinada en funció de la naturalesa i destí de l’immoble i del volum màxim diari 6 
(VMD) d’escombraries evacuat. 7 
Article 6.3. La quota tributària resultant serà la següent: 8 
 9 

 Tractament Transport i 
recollida 

Quota total 
anual

Per  habitatge, en zones urbanes 23,77 56,87 80,64
Per  habitatge, en zona rústica 23,77 0,00 23,77
Supermercats 
Grup 661, epígrafs 647.3 i 647.4 322,00

 
770,08 1.092,08

Comerços de comestibles diversos 
- a l’engròs: grup 612 322,00

 
770,08 1.092,08

Comerços de comestibles diversos 
- al detall: grup 641, 642, 643 i 647 187,00

 
447,40 634,40

Altres comerços i magatzems  
- a l’engròs: grup 613, 614, 615, 617 i 619 187,00

 
447,40 634,40

Altres comerços i magatzems 
- al detall: grup 644, 645, 646, 651, 652, 653, 
654, 
655, 656, 659 i 662 

107,33

 
 

256,72 364,05

Locals de negoci i professionals 
Grup 755, 756 i 631- Agrupació 83, 84 i 85 
Divisió 9 – Secció 2ª activitats professionals 35,67

 
 

85,34 121,01
Locals sense ús específic 23,77 56,87 80,64
Bancs i Caixes : agrupació 81 107,33 256,72 364,05
Tallers i fàbriques fins a 150 m2. 23,77 56,87 80,64
Tallers i fàbriques de més de 150 fins a 400 m2. 47,54 113,74 161,28
Tallers i fàbriques de més de 400 m2. 71,31 170,61 241,92
Bars, Pubs i similars: grup 672, 673, 676 i 677 187,00 447,40 634,40
Cinemes, Balls i semblants 97,18 232,40 329,58
Restaurants i fondes: grup 671 250,00 598,13 848,13
Establiments d'allotjament : grup 681 i 682 188,05 449,75 637,80
a partir de 10 habit., per cada habitació de més 9,92 23,73 33,65
 10 
Article 6.4. Quan es consideri que l’impost de la taxa ha de ser superior a l’establert en 11 
aquesta Ordenança, per una comprovació de VMD (vlum màxim diari) real, l’Ajuntament 12 
avaluarà l’import a aplicar segons la taula següent: 13 
 14 
  
VMD      equivalències Tractament Transport i Quota total 
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recollida anual
240      3 bosses de 80 187,00 447,40 634,40
320      4 bosses de 80 250,00 598,13 848,13
400      5 bosses de 80 312,00 746,47 1058,47
480      6 bosses de 80 374,00 894,80 1268,80
560      7 bosses de 80 437,00 1.045,53 1482,53
800      1 contenidor de 0,80 m3. 624,00 1.492,93 2116,93
1100     1 contenidor de 1,10 m3. 857,94 2.052,64 2910,58
 1 
Article 6.5. En els supòsits en els que el titular d’una activitat que generi residus comercials 2 
acrediti que ha lliurat els residus que genera o posseeix a un gestor autoritzat, d’acord amb 3 
el disposa l’article 47 bis de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, s’aplicarà com a taxa per la 4 
prestació del servei de recollida de residus municipals no comercials la quantitat prevista 5 
per als tallers i fàbriques segons la superfície del local. 6 

         7 

Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o 8 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.- 9 
 10 
Article 5è.- Tarifes.-                                    Per retirada i transport       Per dipòsit i custòdia   11 
                                                                     de cada vehicle                   del vehicle 12 

                                                                                       Tarifa diària  (€)                              13 
-Motocicletes, ciclomotors, tricicles i altres 14 
 vehicles  de característiques anàlogues  ……               42,00   . .  . . . . . . . . .     4,45 15 
 16 
-Turismes, camionetes, furgonetes i altres  17 
vehicles   similars fins a 1.000 Kg. P.M.A……            64,00   . . . . . . . . . . . .     5,00 18 
 19 
 20 

Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 21 
Deixar sense efectes el text vigent i aprovar un nou redactat. 22 

 23 
Article 1. Naturalesa i fet imposable 24 
1. L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet 25 
imposable del qual està constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats 26 
empresarials, professionals o artístiques, s'exerceixin o no en local determinat i es trobin o 27 
no especificades en les tarifes de l'impost. 28 
2. Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic, 29 
quan suposa l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans, o 30 
d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció de béns o la distribució de béns 31 
o serveis. 32 
3. Tenen la consideració d'activitats empresarials, a efectes d'aquest impost, les mineres, 33 
industrials, comercials i de serveis, classificades en la secció 1ª. de les tarifes, aprovades pel 34 
Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre. 35 
4. Tenen la consideració d'activitats professionals les classificades en la secció 2a de les 36 
tarifes aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, sempre que 37 
s'exerceixin per persones físiques. Quan una persona jurídica o una entitat de les previstes 38 
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en l'article 33 de la Llei General Tributària exerceixi una activitat classificada en la secció 1 
2a de les tarifes, haurà de matricular-se i tributar per l'activitat correlativa o anàloga de la 2 
secció 1a d'aquelles. 3 
5. Tenen la consideració d'activitats artístiques les classificades en la secció 3a de les 4 
tarifes. 5 
6. No té la consideració d'activitat econòmica la utilització de mitjans de transports propis, 6 
ni la reparació en tallers propis. 7 
7. Per fixar l'exercici de les activitats en local determinat o no, s'estarà a allò que disposen 8 
els apartats 2 i 3 de la regla 5 de la Instrucció aprovada pel Reial Decret 1175/1990. 9 
Article 2. No subjecció 10 
No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les següents activitats: 11 
a) L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que haguessin figurat 12 
degudament inventariats com a immobilitzats amb més de dos anys d'antelació a la data de 13 
transmetre's, i la venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que els hagués 14 
utilitzat durant igual període de temps. 15 
b) La venda dels productes que es reben en pagament dels treballs personals o serveis 16 
professionals. 17 
c) L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o guarniment de 18 
l'establiment. Pel contrari, estarà subjecta a l'impost l'exposició d'articles per regalar als 19 
clients. 20 
d) Quan es tracti de venda al detall, la realització d'un sol acte o operació aïllada. 21 
Article 3. Subjecte passiu 22 
1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a 23 
què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, sempre que realitzin en territori 24 
nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. 25 
2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte 26 
passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, 27 
mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi 28 
efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant, 29 
l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant 30 
l’oportuna comprovació . 31 
3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 32 
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili al territori espanyol, als 33 
efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública. 34 
Article 4. Responsables 35 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 36 
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 37 
2. Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a 38 
l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs 39 
respectives participacions, de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 40 
 3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tributàries 41 
pendents es transmetran als socis o als partíceps en el capital, que en respondran  42 
solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 43 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 44 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 45 
subsidiàriament dels deutes següents  46 
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 47 
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b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 1 
5. En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries 2 
pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats. 3 
 6. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 4 
a la Llei General Tributària. 5 
Article 5. Exercici de les activitats gravades 6 
1. L'exercici de qualsevol activitat econòmica especificada en les tarifes aprovades pel 7 
Reial Decret Legislatiu 1175/90, de 28 de setembre, i el de qualsevol altra activitat de 8 
caràcter empresarial, professional o artístic no especificada, obligarà a presentar la 9 
corresponent declaració d'alta i a contribuir per aquest impost, llevat que la Llei 39/1988 o 10 
la Instrucció aprovada per l'esmentat Reial Decret Legislatiu 1175/90 disposi el contrari.  11 
2. L'exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret i, 12 
en particular, pels considerats en l'article 3 del Codi de Comerç.  13 
Article 6. Concepte de local 14 
1. Als efectes d'aquest impost, es consideren locals les edificacions, les construccions i les 15 
instal·lacions i les superfícies, cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que s'utilitzin 16 
per a qualsevol activitat empresarial o professional. 17 
2. No té la consideració de local, a efectes d'aquest impost, allò que s'assenyala en l'apartat 18 
1 de la regla 6a de la Instrucció. 19 
3.Es consideraran locals separats aquells que enumera l'apartat 2 de la regla 6a esmentada. 20 
Article 7. Quota 21 
1. D'acord amb els preceptes de la Llei 39/88, i a la vista de la Instrucció aprovada, la quota 22 
és la resultant d'aplicar a les tarifes de l'impost, calculades amb els elements tributaris 23 
especificats en la regla 14a de la Instrucció, el coeficient de ponderació en funció de la xifra 24 
neta de negocis i els coeficients que ponderen la situació física de l'establiment, atesa la 25 
categoria del carrer en el qual radiqui. El total del deute tributari és el resultat de sumar a la 26 
quota tributària incrementada pel coeficient de ponderació i, si s’escau, el coeficient de 27 
situació el recàrrec provincial previst en l'article 124 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, 28 
Reguladora de les Hisendes Locals. 29 
2. El coeficient de ponderació serà el següent: 30 

Import net xifra de negocis (euros)   Coeficient 31 
D’1.000.000,00 fins a 5.000.000,00................................ 1,29 32 
De 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00..............................  1,30 33 
De 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00............................  1,32 34 
De 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00..........................  1,33 35 
Més de 100.000.000,00....................................................  1,35 36 
Sense xifra neta de negoci o activitat iniciada el 2002.... 1,31 37 
3. A més del coeficient anterior, i sobre les quotes incrementades per a la seva aplicació, 38 
s’estableix la següent escala de coeficients a raó de la categoria atorgada al carrer on  39 
radiqui l’establiment, d’acord amb la relació i les categories previstes al vialer annex: 40 
 41 

Categoria  Coeficient de situació 42 
 1ª 1,2 43 
 2ª  1 44 
4. Quan es tracti de locals confrontants a dues o més vies públiques, classificades en 45 
diverses categories, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior, 46 
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sempre que en aquesta existeixi, encara que fos en forma de xamfrà, accés directe al local o 1 
al recinte. 2 
Article 8. Període impositiu i meritament 3 
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de declaracions 4 
d'alta, que abastaran des de la data d'inici de l'activitat fins al final de l'any natural. 5 
2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles 6 
llevat quan, en els supòsits de declaració d'alta, el dia d'inici de l'activitat no coincideixi 7 
amb l'any natural; en aquest cas, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de 8 
trimestres naturals que restin per a finalitzar l'any, inclòs el del començament de l'exercici 9 
de l'activitat. 10 
Tanmateix, i en cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran 11 
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi el dit cessament. A 12 
tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent 13 
als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat. 14 
3. Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades, 15 
l'acreditament es produeix per la realització de cadascuna d'elles i caldrà presentar les 16 
corresponents declaracions. 17 
Article 9. Gestió 18 
1. L'impost es gestiona a partir de la seva matrícula. Aquesta matrícula es formarà per part 19 
de l'Administració Tributària de l'Estat pel que fa als tipus de quotes nacional i provincial, i 20 
per aquest Ajuntament o per l’entitat que tingui delegada aquesta facultat per 21 
l’Administració Tributària de l’Estat pel que fa a les quotes de tipus municipal, en virtut de 22 
l'assumpció per delegació de la gestió censal del tribut. La matrícula estarà constituïda per 23 
censos comprensius de tots els subjectes passius que exerceixin activitats econòmiques, 24 
agrupats en funció del tipus de quota, nacional, provincial o municipal, per la qual tributin i 25 
classificats per seccions, divisions, agrupacions, grups i epígrafs. La matrícula de cada 26 
exercici es tancarà a 31 de desembre de l'any anterior i incorporarà  altes, variacions i 27 
baixes produïdes durant el dit any, per la qual cosa s'inclouran les declaracions de variació i 28 
baixes presentades fins al 31 de gener i que es refereixin a fets anteriors a 1 de gener. 29 
2. La matrícula constarà, per cada subjecte passiu i activitat, de: 30 
a) Les dades identificatives del subjecte passiu, número d'identificació fiscal, cognoms i 31 
nom per a les persones físiques, denominació social completa, i l'anagrama, si és el cas, per 32 
a les persones jurídiques, i denominació per a les entitats a què es refereix l'article 33 de la 33 
Llei General Tributària. 34 
b) L'adreça de l'activitat i el domicili fiscal del subjecte passiu. 35 
c) La denominació de l'activitat, el grup o l’epígraf que hi correspon, els elements tributaris 36 
degudament quantificats i la quota resultant d'aplicar les tarifes de l'impost.  37 
d) L'exempció sol·licitada o concedida o qualsevol altre benefici fiscal aplicable. 38 
e) Quan es tracti de quotes municipals i el subjecte passiu disposi a més de locals situats en 39 
aquest municipi en els quals no s'exerceixi directament l'activitat, aquells a què es refereix 40 
la lletra h), de la lletra f), de l'apartat 1, de la regla 14a de la Instrucció de l'impost, els 41 
esmentats locals figuraran en la matrícula amb indicació de la seva superfície, situació i 42 
quota corresponent al resultat de l'aplicació de les tarifes de l'impost. 43 
f) Quan es tracti de quotes municipals i el subjecte passiu disposi, exclusivament, de locals 44 
en els quals no s'exerceixi directament l'activitat, aquells a què es refereix la lletra h), de la 45 
lletra f), de l'apartat 1, de la regla 14a de la Instrucció de l'impost, figuraran en la matrícula 46 
corresponent, amb les dades identificatives del subjecte passiu, el seu domicili fiscal, 47 



 29

l'activitat que exerceix, i la superfície, la situació i la quota de cada local. En aquest cas es 1 
farà constar en la matrícula que es tracta de quotes integrades exclusivament amb l'element 2 
tributari superfície. 3 
3. En la matrícula figurarà el recàrrec provincial. 4 
4. La matrícula es posarà a disposició del públic en aquest Ajuntament des de l'1 al 15 5 
d'abril. 6 
5. La inclusió d’un subjecte passiu en la matrícula i la seva exclusió o l’alteració de 7 
qualsevol de les dades, són actes administratius contra els quals es pot interposar, en el cas 8 
que l’acte s’hagi dictat per aquesta Administració municipal o entitat que tingui delegada la 9 
gestió censal del Tribut, el recurs de reposició previst a l’article 14.2 de la Llei 39/88, de 28 10 
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i contra la resolució d’aquest, reclamació 11 
econòmico-administrativa davant el tribunal corresponent. 12 
6. Els subjectes passius de l'impost sobre activitats econòmiques estaran obligats a 13 
presentar declaració d'alta en la matrícula de l'impost, en el termini dels deu dies hàbils 14 
immediatament anteriors a l'inici de l'activitat. Es formularan separadament per a cada 15 
activitat, tal com disposa l'apartat 3 de la regla 10a de la Instrucció de l'impost i 16 
comprendran, entre altres dades, totes les necessàries per a la qualificació de l'activitat, la 17 
determinació del grup o l’epígraf i la quantificació de la quota. 18 
Quan es tributi per quota municipal i es disposi de locals en els quals no s'exerceixi 19 
directament l'activitat, als quals es refereix la lletra h), de la lletra f) de l'apartat 1 de la 20 
regla 14a de la Instrucció de l'impost, a més de la declaració a què es refereix el paràgraf 21 
anterior, es presentarà una declaració per cadascun dels locals citats, si bé en aquest cas a 22 
efectes de la liquidació posterior únicament es considerarà l'element tributari superfície. 23 
7. Els subjectes passius estan obligats a presentar declaració comunicant les variacions 24 
d'ordre físic, econòmic o jurídic, en particular les variacions a les quals fa referència la 25 
regla 14.2 de la Instrucció, que es produeixin en l'exercici de les activitats gravades i que 26 
tinguin transcendència a efectes de la tributació per aquest impost. Cal presentar les 27 
declaracions de variacions en el termini d'un mes, a comptar des de la data en la qual es 28 
produí la circumstància que motiva la variació, i tindran efectes en la matrícula del període 29 
impositiu immediat següent. 30 
8. Els subjectes passius de l'impost que cessin en l'exercici d'una activitat per la qual figurin 31 
inscrits en la matrícula, estaran obligats a presentar declaració de baixa en l'activitat. 32 
Aquestes declaracions, cal presentar-les en el termini d'un mes a comptar des de la data en 33 
què es produí el cessament, i tindran efectes en la matrícula del període impositiu immediat 34 
següent. 35 
9. Les declaracions d'alta, variació o baixa es presentaran davant aquesta Administració 36 
municipal o de l’entitat que tingui delegada la gestió censal del Tribut, en la forma i els 37 
models en què es determini. 38 
Article 10. Règim de Gestió 39 
La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de 40 
gestió tributària, es realitzarà per aquest Ajuntament o entitat que tingui delegada la gestió 41 
censal, tributària i la inspecció del Tribut i comprendrà la formació dels censos de l'impost, 42 
la qualificació de les activitats econòmiques, l'assenyalament de les quotes de tarifa, 43 
l'elaboració de la matrícula i, en general, totes les funcions que integren la gestió censal de 44 
l'impost, en els termes assenyalats en el paràgraf primer de l'article 92.1 de la Llei 39/1988, 45 
de 28 de desembre, i les funcions de concessió i denegació d'exempcions de caràcter pregat, 46 
amb sol·licitud prèvia del reconeixement del dit benefici fiscal en formular la corresponent 47 
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declaració d'alta en la matrícula, la pràctica de les liquidacions, l’emissió dels documents de 1 
cobrament, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, la resolució dels 2 
recursos que s'interposin contra el dits actes i les actuacions per a la informació i 3 
l’assistència al contribuent per formular les corresponents declaracions. 4 
Els subjectes passius presentaran la corresponent declaració en el termini dels deu dies 5 
hàbils immediatament anteriors a l'inici de l'activitat i en el model aprovat per 6 
l’Administració amb competència censal en l’àmbit del Tribut. 7 
Article 11. Padrons 8 
1. L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró i en la resta de 9 
documents expressius de les seves variacions elaborades per l’ens que realitza la gestió 10 
censal. 11 
2. La recaptació de les quotes líquides es realitzarà mitjançant el sistema de padró fiscal 12 
anual, que, un cop aprovat, s'exposarà al públic durant el termini de quinze dies hàbils 13 
perquè els interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions 14 
oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els 15 
efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius. 16 
3. Finalitzat el període d'exposició pública, es podrà interposar el recurs de reposició 17 
regulat a l'article 14 de la Llei 39/1988 d'Hisendes Locals, de 28 de desembre. 18 
4. El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de cobrament que 19 
fixi l'Ajuntament o l’Administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà 20 
d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d'utilitzar altres 21 
mitjans de comunicació. En cap cas el període de pagament voluntari serà inferior a dos 22 
mesos. 23 
Article 12. Exempcions i bonificacions 24 
1. Estan exempts d'aquest impost: 25 
a) L'estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, i també els seus respectius 26 
organismes autònoms i entitats de dret públic anàlogues de les comunitats autònomes i 27 
entitats Locals. 28 
b) Els subjectes passius que iniciïn l’activitat en territori nacional, durant els dos primers 29 
períodes impositius en els quals es desenvolupi la mateixa. No se considerarà inici 30 
d’activitat quan la mateixa s’hagi desenvolupat anteriorment sota un altra titularitat. 31 
c) Les persones físiques. 32 
d) Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de 33 
l’article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, que tinguin un 34 
import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros; així com els subjectes passius 35 
de l’Impost sobre la Renda dels no residents que operin a Espanya a través d’establiment 36 
permanent amb una xifra neta de negocis inferior a 1.000.000 d’euros. 37 
e) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats de previsió social regulades 38 
per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances 39 
Privades. 40 
f) Els organismes públics d'investigació, els establiments d’ensenyament en tots els seus 41 
graus finançats íntegrament amb fons de l'estat, de les comunitats autònomes o de les 42 
entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments 43 
d'ensenyament en tots els seus graus que, sense tenir ànim de lucre, estessin en règim de 44 
concert educatiu, fins i tot si facilitessin als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o els 45 
prestessin els serveis de mitja pensió o internat i encara que per excepció venguin en el  46 
mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que 47 
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l'import de la dita venda, sense utilitat per cap particular o tercera persona, es destini, 1 
exclusivament, a l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l'establiment. 2 
g) Les associacions i les fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim 3 
de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació que per 4 
l'ensenyament, l’educació, la rehabilitació i la tutela dels minusvàlids realitzin, encara que 5 
venguin els productes dels tallers dedicats a les dites finalitats, sempre que l'import de la 6 
dita venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a 7 
l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l'establiment. 8 
h) La Creu Roja Espanyola. 9 
i) Els subjectes passius als quals els és d'aplicació l'exempció de l'impost en virtut de 10 
tractats o convenis internacionals. 11 
2. Els beneficis regulats en les lletres b), f) i g) de l'apartat anterior tenen caràcter pregat, i 12 
es concediran, quan procedeixi, a instància de part. 13 
3. Les cooperatives i les societats agràries de transformació gaudiran, en els termes 14 
establerts en la seva normativa específica, d'una bonificació del 95 per 100 de la quota i 15 
dels recàrrecs d'aquest impost. 16 
5. Les fundacions i les associacions que compleixin els requisits establerts en el capítol I 17 
del títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins 18 
lucratius i del incentius fiscals al mecenatge, estaran exemptes de l'impost sobre activitats 19 
econòmiques per les activitats que constitueixin l’objecte social o la finalitat específica. 20 
Article 13. Inspecció 21 
La inspecció d'aquest impost és realitzada pel propi Ajuntament o per l’entitat que tingui 22 
delegada aquesta facultat per part de l’Administració Tributària de l’Estat, en el marc del 23 
corresponent acord de delegació i segons el Reglament General d'Inspecció de Tributs i les 24 
concordants i vigents ordenances general i fiscal. 25 
Article 14. Infraccions i sancions 26 
Les infraccions produïdes en l’àmbit del tribut es tipificaran i es sancionaran d'acord amb 27 
allò que disposen els articles 77 i següents de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General 28 
Tributària. 29 
DISPOSICIÓ FINAL. 30 
Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1r. de gener de 31 
2004, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o la derogació. En cas de 32 
modificació parcial els articles no modificats restaran vigents. 33 
ANNEX CATEGORIES CARRERS 34 
Carrers de categoria segona: Garbí, Gregal, Indústria, Llevant, Mestral, Ponent, 35 
Tramuntana i Xaloc. 36 

 37 
Ordenança Fiscal núm 12 reguladora de la taxa per connexió a les xarxes d’aigua i 38 
clavegueram 39 
 40 
Article 5è.- Quota tributària.- La quota tributària  corresponent a  la concessió de la 41 
llicència o autorització de connexió a  les xarxes  d'aigua  i  clavegueram s'exigirà  una  sola  42 

vegada  i consistirà en la quantitat fixa de 97,30 € 43 

 44 
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa pel registre i la recollida d’animals de 45 
companyia 46 
Article 6. 47 
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 1 

Drets de registre per cada animal i any 6,70 € 
Recollida d’animals, d’acord amb l’article 2n. 48,88 € 
Placa   3,35 € 
 2 
Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per a l’autorització, la llicència i el 3 
permís municipal 4 
Article 6.  5 
1. Permís municipal ambiental: PMA.  6 

a) Fins a 50 m2                                      342,13 € 7 

b) per cada m2 d’excés                              1,368505 € 8 
2. Permís municipal d’activitats innòcues: PMAI.  9 

(activitats compreses a l’annex III del RIIAA) 10 

a) Fins a 50 m2                                            143,07 € 11 

b) de 51 a 300 m2                                        248,82 € 12 

c) de més de 300 m2                                    404,33 € 13 
Article 7.4. Els interessats en la concessió d’una llicència o permís ambiental podran 14 
presentar prèviament a la petició una sol·licitud de consulta sobre l’emplaçament,  els 15 
requisits o els límits que calguin per a l’exercici de l’activitat, acreditant-se una quota de 16 

38,38 €. 17 
Article 7.7. Les segones i les següents visites acreditaran la quota addicional de 87,08 €. 18 
Article 7.12. En cas d’obertura temporal per motius de trasllat per obres o reformes per un 19 

període inferior a un mes, la quota tributària serà de 103,00 €. 20 
 21 
Article 8. 22 

- PMAI     112,00 € 23 

- PMA     186,60 € 24 

- LLA                 186,60 € 25 

- AA                                                      112,00 € 26 
 27 

Ordenança núm. 17 . Immobilització de vehicles a motor a les vies públiques 28 
 29 
Article 5. 30 
     1. El conductor del vehicle i subsidiàriament el titular, amb excepció dels casos 31 
d'utilització il·legítima,  hauran d'efectuar el pagament de les despeses originades, que 32 
seran: 33 

     a) motocicletes i ciclomotors:          17,00 € 34 

     b) turismes i furgonetes:                  33,00 € 35 

c)  camions i autocars:                      66,00 € 36 
 37 
Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 38 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, 39 
bastides i altres instal.lacions anàlogues. 40 
 41 
Article 6.- Quota tributària 42 
La quota a satisfer per aquesta taxa és la següent : 43 
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                                          1 
a)  Per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, 2 

materials de construcció, runes i tanques …………………………… 0,167928 €/m2/dia 3 
 4 
b)  Per ocupació de terrenys d’ús públic amb puntals, cavallets, 5 

estintols i bastides ……………………………………………………0,167928 €/m2/dia 6 
 7 

Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic 8 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.   9 
 10 
Article 6è. Quota tributària 11 
La quota a satisfer per aquesta taxa és la següent: 12 
Per espai ocupat per a terrassa : 13 

    - Dies feiners ………………… 0,104787  €/m2./dia 14 

- Dissabtes i festius ……………         0,167928  €/m2./dia  15 
 16 
 17 

Ordenança Fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de 18 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 19 
ambulants. 20 
 21 
Article 6è. Quota tributària 22 
La quota tributaria a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 23 
següent apartats: 24 
 25 

MERCAT 26 

-Llocs fixos                0,696900 € m.l./dia 27 

-Llocs eventuals    1,074737 € m.l./dia 28 
 29 

LLOCS A LA VIA PÚBLICA FESTA MAJOR 30 
 31 

Llocs fins a 3 m.l. de fondària 18,72 € m.l.  32 

Llocs de més de 3 fins a 5 m.l. de fondària 28,71 € m.l. 33 

Llocs de 5 fins a 8 m.l. de fondària 34,32 € m.l. 34 

- per cada metre que excedeixi de 8 m.l. de fondària 1,86 € m.l. 35 

- Parada mínim espai 37,32 € 36 
 37 

Ordenança Fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través 38 
de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de 39 
mercaderies de qualsevol mena. 40 
 41 
Article 6è.- Quota tributària 42 
La quantia de la taxa és la següent: 43 

 - per cada entrada amb placa de gual: …................ 11,278028 €/m.l. 44 
 45 
 46 
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Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per assistència d’estades i del 1 
procediment d’admissió a la Residència Josep Baulida. 2 
 3 
Article 4t.- Quantia: 4 
 5 
1.  Pel servei de Residència geriàtrica 6 

- taxa pels interns amb nivell de dependència baixa..............995,28 €/mes 7 

- taxa pels interns amb nivell de dependència mitja...........1.146,44 €/mes  8 

- taxa pels interns amb nivell de dependència alta..............1.343,63 €/mes 9 
2.   Pel servei de Centre de Dia la taxa serà la següent:  10 
*  de dilluns a 11 

divendres, laborables................................. 21,74 €/dia 12 
*  laborables 13 

esporàdics....................................................  25,88 €/dia 14 
*  dissabtes, 15 

diumenges i festius esporàdics......................  37,26 €/dia 16 
*  dissabtes, 17 

diumenges i festius fixes................................ 27,95 €/dia 18 
 19 
Segon.-  L’expedient tramitat per a l’adopció dels acords anteriors, així com les 20 
Ordenances fiscals que es modifiquen i s’aproven de nou s’exposaran al públic pel termini 21 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el 22 
Butlletí Oficial de la Província. 23 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els interessats podran examinar 24 
l’expedient en la Secretaria de l’Ajuntament i presentar les reclamacions que estimin 25 
oportunes.  26 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions durant el termini establert, l’acord  27 
provisional esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord, de conformitat amb allò que 28 
preveu l’article 17.3 de la Llei 39/88 Reguladora de les Hisendes Locals. 29 
 30 

4.2 Aprovació modificació de crèdit nº 3/2003.  31 
 32 
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que el dia  a dia fa que les previsions pressupostàries no 33 
siguin del tot ajustades, la qual cosa obliga a fer modificacions de crèdit. Diu que en algun 34 
cas ha estat error de càlcul, però en altres ha estat a causa d’haver obtingut subvencions per 35 
fer despeses determinades. Seguidament exposa quines són les partides que es proposa 36 
modificar. 37 
Seguidament la Sra. Pla pren la paraula i exposa les modificacions pressupostàries relatives 38 
al Patronat Residència Josep Baulida. 39 
El Sr. Bayé pren la paraula i diu que el seu grup no veu clara aquesta modificació i,  així 40 
com en l’anterior que es va fer el seu vot va ésser favorable,  en aquest cas no serà així. 41 
Seguidament demana explicacions sobre la modificació per despeses de protocol,  oficines, 42 
millores edificis municipals i foment de la indústria. Segueix dient que al seu entendre es 43 
dediquen pocs recursos al foment de la indústria i que creuen que el pressupost és un 44 
pressupost obert que es va modificant en funció del que es va fent i que creuen que s’ha de 45 
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portar un control rigorós de la despesa i que l’Ajuntament en temes econòmics ha de fer les 1 
funcions d’un consell de direcció. 2 
El Sr. Navarro respon que el pressupost del 2003 es va fer amb un equip de govern i ara 3 
n’ha entrat un de nou que porta altres idees i inquietuds. Posa com a exemple la Fira del 4 
Bolet que,  si bé és cert que ha comportat  unes depeses,  creu que ha donat un bon resultat. 5 
Pel que fa a les preguntes que ha fet el Sr. Bayé en relació a determinades partides,  el Sr. 6 
Navarro explica que les despeses protocol·làries són per atendre recepcions que es fan en  7 
actes públics i que aquest any per diverses circumstàncies s’han incrementat; les despeses 8 
de material d’oficina  les  justifica dient que tots els serveis municipals se subministren 9 
d’aquesta partida  i també perquè s’ha incrementat la informació i la publicitat; la partida de 10 
millores en edificis municipals, diu que és conseqüència que s’ha hagut d’instal·lar un 11 
aparell d’aire condicionat; quant al foment de la indústria, diu que serveix per dotar una 12 
ordenança de foment  que subvenciona  les empreses que s’instal·lin a la zona industrial  i 13 
com que ara no es ven sòl no hi ha noves empreses que s’instal·lin i per tant que demanin la 14 
subvenció. 15 
El Sr. Alcalde diu que a la propera Comissió informativa es podrà donar més informació i 16 
afegeix que intenten ésser el màxim de rigorosos a l’hora d’administrar els diners del poble.  17 
Acaba dient que no està d’acord amb la comparació que el Sr. Bayé ha fet de l’Ajuntament 18 
amb un consell d’administració, ja que els objectius que es persegueixen no són els 19 
mateixos a l’Ajuntament que en una empresa. 20 
El Sr. Bayé,  que està d’acord amb l’Alcalde en el que ha dit de l’Ajuntament i el consell 21 
d’administració, diu que  ell es referia només a la rigorositat. Demana que al moment de les 22 
reunions de les comissions informatives se’ls doni la  màxima informació. També insisteix  23 
que es faci una bona ordenança per fomentar de veritat la indústria. 24 
El Sr. Navarro respon  al Sr. Bayé que està disposat a donar tota la informació que es tingui 25 
i ressalta el fet que a través de l’ordinador que hi ha al despatx de regidors es pot consultar 26 
tota la comptabilitat. 27 
El Sr. Alcalde diu que una de les condicions imprescindibles per poder fomentar la 28 
indústria es disposar de sòl industrial. 29 
 30 
 Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat: 31 
A favor:    8 (ELL) 32 
En contra  5 (CiU) 33 
 34 
“Atès que en el desenvolupament de la gestió del pressupost hi ha partides que no hi estan 35 
consignades i d’altres insuficientment dotades, procedeix ara fer les modificacions 36 
corresponents.  37 
Aquesta Comissió Informativa  proposa al Ple d’adopció del següent acord : 38 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/03 del 39 
pressupost municipal de l’exercici 2003, que inclou les següents variacions:   40 

 41 
AJUNTAMENT 42 
 43 
Suplements de crèdit 44 
011.91100 Amortització préstecs 18.000,00 euros 45 
111.10000 Retribucions membres Ajuntament 6.000,00 euros 46 
111.22601 Atencions protocol·làries 3.500,00 euros 47 
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121.13000 Retribucions personal laboral 6.000,00 euros 1 
121.22000 Material oficina 10.000,00 euros 2 
121.22602 Publicitat i propaganda 10.000,00 euros 3 
121.62200 Millores edificis municipals 3.000,00 euros 4 
310.16000 Assegurances Socials 8.481,28 euros 5 
323.22706 Monitors tallers serveis socials 4.500,00 euros 6 
323.48900 Subvencions entitats socials 2.500,00 euros 7 
42201.13000 Retribucions personal Llar Infants 9.000,00 euros 8 
444.21000 Actuacions medi ambient 10.330,85 euros  9 
45100.22706 Personal cursets cultura 12.000,00 euros  10 
45101.13000 Retribucions personal Biblioteca           16.000,00 euros 11 
452.71100 Aportació per inversions esports           16.504,60 euros  12 
511.21000 Reparacions infrastructures 10.000,00 euros 13 
751.22602 Promoció turística 6.000,00 euros 14 
Crèdit extraordinari 15 
442.14100 Retribucions educadors ambientals 6.844,50 euros 16 
511.61109 Obres addicionals sector Ganix 25.188,41 euros 17 

  Total:  183.849,64 euros 18 
Procedència dels fons 19 
Crèdit extraordinari 20 
45504 Transf. Cultura –bibliotecària 22.594,34 euros 21 
45505 Transf. Treball –educ. ambientals 8.731,44 euros 22 
Majors ingressos 23 
34003 Cursets i activitats cultura 4.900,00 euros 24 
45508 Altres transferències Generalitat 19.758,20 euros 25 
Minorament de partides de despeses 26 
011.31000 Interessos préstecs 10.000,00 euros 27 
511.61108 Modificació alineacions Av. Gironès 23.660,00 euros 28 
721.48900 Foment indústria 6.000,00 euros 29 
Romanent líquid de tresoreria 88.205,66 euros 30 

  Total: 183.849,64 euros   31 
         32 
  33 
 34 
ESPORTS 35 
Suplements de crèdit 36 
452.21300 Manteniment instal·lacions 2.000,00 euros 37 
452.22103 Calefacció i butà 2.500,00 euros 38 
452.22710 Activitats estiu 1.500,00 euros 39 
452.48920 Aportació club futbol 1.000,00 euros 40 
452.62203 Adequació vestidors camp futbol 16.504,60 euros 41 
Transferències de crèdit- altres 42 
452.48920 Aportació club futbol 2.940,00 euros 43 
452.48930 Aportació club bàsquet 4.784,00 euros 44 
452.48940 Aportació club handbol 2.240,00 euros 45 
452.48950 Aportació club patinatge 843,00 euros 46 
452.48960 Aportació club futbol sala 1.105,00 euros 47 
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452.48970 Aportació club taekwondo 600,00 euros 1 
Crèdit extraordinari 2 
452.22711 Empreses neteja 5.000,00 euros 3 

  Total:   41.016,60 euros 4 
Procedència dels fons 5 
Transferències de crèdit – baixes 6 
452.22621 Arbitratges futbol 2.940,00 euros 7 
452.22631 Arbitratges bàsquet 4.784,00 euros 8 
452.22641 Arbitratges handbol 2.240,00 euros 9 
452.22651 Inscripcions proves patinatge 843,00 euros 10 
452.22681 Arbitratges futbol sala 1.105,00 euros 11 
452.22691 Arbitratges taekwondo 600,00 euros 12 
Majors ingressos 13 
31017 Inscripcions activitats estiu 500,00 euros 14 
31090 Inscripcions curset natació 350,00 euros 15 
31091 Entrades piscina 5.500,00 euros  16 
31094 Lloguer instal.lacions 285,00 euros 17 
39903 Publicitat i col.laboracions 787,00 euros 18 
70000 Aportació per inversions 16.504,60 euros 19 
Romanent de tresoreria 4.578,00 euros 20 

  Total:   41.016,60 euros 21 
 22 
RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA 23 
 24 
Suplements de crèdit 25 
412.14100 Personal Religiós 4.000,00 euros 26 
412.22600 Despeses diverses 7.000,00 euros 27 

  Total:  11.000,00 euros 28 
Majors ingressos 29 
45500 Subvenció Generalitat 7.000,00 euros 30 
Romanent de tresoreria 4.000,00 euros 31 

  Total:  11.000,00 euros 32 
 33 
Segon.- - Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant 34 
anunci en el B.O.P. i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i 35 
reclamacions. 36 
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense 37 
necessita de nou acord.” 38 
 39 

4.3 Aprovació modificació plantilla de personal.  40 
 41 
El Sr. Navarro explica que s’ha fet un conveni amb la Generalitat de Catalunya, pel qual 42 
l’Ajuntament es fa càrrec de la plaça de bibliotecària i la Generalitat pagarà el seu cost 43 
durant deu anys. 44 
 45 
Sotmès el següent  dictamen a votació,  s’aprova per unanimitat: 46 
 47 
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“Atès que en data 5 de setembre de 2003 s’ha signat conveni entre la Generalitat de 1 
Catalunya- Servei de Biblioteques- i l’Ajuntament de Llagostera pel traspàs del personal 2 
que ocupa la plaça de bibliotecari-director a la Biblioteca Municipal Julià Cutillé. 3 
Atès que a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament no hi figura aquesta plaça, 4 
procedeix ara la modificació de la plantilla de personal en el sentit d’incloure-hi una plaça 5 
de bibliotecari-director, en règim laboral. 6 
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  7 
Primer.- Modificar la plantilla de personal en el sentit d’incloure-hi la següent plaça: 8 
 9 
B. PERSONAL LABORAL 10 

D’ACTIVITAT CONTINUADA 11 
Denominació Grup Nivell Núm. places Observacions 
Bibliotecari-director B 18 1 vacant 
 12 
Segon.- Modificar el quadre annex dels llocs de treball: 13 
 14 
LABORALS 2003 - BIBLIOTECA  15 
Categoria dedicació Sou base c. destí c. específic 
Bibliotecari-director Temps total 872,54 367,86 306,00 
 16 
 17 
Tercer.- Publicar-ho en el B.O.P. als efectes de possibles reclamacions o suggeriments.” 18 
 19 

4.4 Aprovació resum numèric padró d’habitants a 1-1-2003.  20 
 21 
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que el nombre de persones empadronades s’incrementa 22 
molt ràpidament, ja que dels 6.284 habitants que hi havia a 1.1.2003 actualment n’hi ha 23 
6.500 d’empadronats.  24 
 25 
Sotmès el següent dictamen a votació és aprovat per unanimitat: 26 
 27 
“Atès la llei 4/1996 de 10 de gener que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de 28 
les Bases del Règim Local, i el Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre pel qual es 29 
modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat 30 
pel Reial Decret 1690/1986 d’11 de juliol, i  31 
Ateses les Resolucions de 9 d’abril de 1997 per la qual es dicten instruccions tècniques als 32 
Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal, i la de 21 de juliol de 1997 sobre 33 
l’actualització del mateix padró.  34 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal, Participació Ciutadana i 35 
Comunicació, Ensenyament i Esports, proposa al Ple l’adopció del següent acord:   36 
Primer.- Aprovar el resum numèric del padró d’habitants a 1.1.2003, que dóna un resultat 37 
de 6.284 habitants.”   38 
 39 

4.5 Aprovació adhesió de l’Ajuntament a l’acord del Consell Comarcal del Gironès 40 
per sol·licitar al Govern de la Generalitat l’aprovació de la segona fase dels ajuts per 41 
actuacions en els municipis no inclosos a l’Objectiu 2 dels fons europeus.   42 
 43 
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El Sr. Navarro pren la paraula i explica que aquest acord ve motivat pel fet que Girona no 1 
forma part del territori susceptible de rebre ajudes dels fons europeus, per la qual cosa la 2 
Generalitat va crear uns fons d’ajuda destinats a aquests municipi exclosos de les ajudes 3 
d’Europa i ara es demana que es torni a dotar aquest fons. 4 
 5 
Sotmès el dictamen següent a votació,  s’aprova per unanimitat: 6 
 7 
“Vist l’acord pres pel Ple del Consell Comarcal del Gironès, en sessió de 15 d’octubre de 8 
2003, sobre els ajuts per actuacions en municipis no inclosos a l’Objectiu 2 dels fons 9 
europeus,  10 
La Comissió informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal i Participació ciutadana proposa 11 
al Ple l’adopció del següent acord:  12 
Primer.- Adherirse a l’acord pres pel Ple del Consell Comarcal del Gironès, en sessió de 13 
15 d’octubre de 2003, en el sentit de sol·licitar al govern de la Generalitat l’aprovació de la 14 
segona fase dels ajuts per actuacions en els municipis no inclosos a l’Objectiu 2 dels fons 15 
europeus. 16 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.” 17 
 18 

5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ CIVIL:  19 
 20 

5.1 Donar compte d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i 21 
l’Associació Grup Educació Ambiental de l’ANG per a la implantació de la recollida 22 
de la fracció orgànica al municipi.   23 
 24 
L’Alcalde dóna compte de l’acord de Comissió de Govern de data 19-8-2003 pel qual 25 
s’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llagostera i l’Associació Grup 26 
d’Educació Ambiental de l’Associació de Naturalistes de Girona per a la implantació de la 27 
recollida de la fracció orgànica al municipi.  28 
El Sr. Noguera pren la paraula i explica que,  per tal de posar en marxa la recollida de 29 
matèria orgànica d’una manera efectiva,  es va creure convenient subscriure un conveni 30 
amb aquest entitat. Diu que de moment es començarà a fer la campanya per bars i 31 
restaurants i que s’intentarà fer la recollida porta a porta  per fer una millor gestió. 32 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que han estudiat el conveni i que pensen que hi ha 33 
termes que estan poc concretats i pregunta quin serà l’import de les partides que no estan 34 
quantificades i quin serà el cost per a l’Ajuntament i que si la persona que preveia el 35 
conveni per recollir les dades representa algun cost addicional per a l’Ajuntament.  36 
  37 
El Sr. Noguera respon que la Junta de Residus també participa en la campanya i que el 38 
personal es contracta a través d’una subvenció del Departament de Treball. 39 
La Sra. Sancho diu que  pensa que caldria acotar més les despeses. 40 
El Sr. Alcalde diu que el cost per a l’Ajuntament serà zero i que si la recollida es fa bé es 41 
podrien obtenir ajudes o subvencions de la Junta de Residus. 42 
 43 

6è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ESPORTS I LLEURE I FESTES: 44 
 45 

6.1 Ratificar acord de Comissió de Govern sobre proposta de Festes Locals per a l’any 46 
2004.  47 
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 1 
Es llegeix l’acord  i el Sr. Barceló explica que s’han agafat com a festes locals els dies de la 2 
Festa Major, tal com es fa habitualment.   3 
 4 
Es ratifica per unanimitat el següent acord:  5 
 6 
“Ratificar l’acord de Comissió de Govern de data 23-9-2003 pel qual es proposaven a la 7 
Delegació Territorial del Govern a Girona com a festes locals del municipi de Llagostera 8 
per a l’any 2004 els dies 31 de maig i 1 de juny de 2004.”  9 
 10 

7è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT I CULTURA:  11 
 12 

7.1 Ratificar diversos convenis subscrits amb entitats de la població.  13 
 14 
El Sr. Barceló pren la paraula i diu que es tracta de ratificar els convenis subscrits amb 15 
diverses entitats, com són:  16 
-Conveni de col·laboració amb l’Associació per a la  Promoció de l’Espectacle Infantil i 17 
Juvenil a Llagostera durant l’any 2003. 18 
-Conveni de col·laboració amb l’Agrupació Dansaires Sardanistes de Llagostera per a la 19 
realització d’activitats durant l’any 2003. 20 
-Conveni de col·laboració amb la Colla Gegantera de Llagostera per a la realització 21 
d’activitats durant l’any 2003. 22 
-Conveni de col·laboració amb el Casal  Parroquial Llagosterenc per a la realització 23 
d’activitats durant l’any 2003. 24 
 25 
Quant al Conveni de col·laboració amb el grup promotor del Butlletí de Llagostera,   només 26 
se’n dóna compte. 27 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que no es qüestionen les ajudes que es donen a les 28 
entitats i demana que se segueixin les dades de pagament marcades en el conveni i que es 29 
facin els convenis a primers d’any.  30 
El Sr. Barceló respon que s’han fet lliuraments a compte i que falta acabar de fer alguns 31 
pagaments. 32 
La Sra. Sancho diu que és evident que ja s’han fet efectius i demana que els convenis es 33 
facin a primers d’any. 34 
El Sr. Barceló informa que ara s’estan negociant els convenis per al proper any. 35 
 36 
S’aprova per unanimitat dels presents. 37 
 38 
8è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I SERVEIS 39 
SOCIALS:  40 
 41 
8.1 Donar el nom de República a una via pública del municipi.  42 
 43 
Es llegeix el dictamen i,  sense que es produeixi cap intervenció,  és aprovat per unanimitat 44 
dels presents. 45 
 46 
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“Vista la proposta formulada per l’Instructor de l’expedient en data 26 de setembre de 1 
2003. 2 
Atès que en el període d’exposició al públic no s’ha rebut cap al·legació,  3 
La Comissió Informativa de Seguretat ciutadana, Serveis socials, Promoció local, 4 
Informació i comunicació, Sanitat i consum proposa al Ple l’adopció del següent acord:  5 
Primer.- Donar el nom de República a una via pública de Llagostera.” 6 
 7 

9è.- Mocions (prèvia  aprovació de la seva urgència).  8 
 9 
No se’n presenten.  10 

 11 
10è.- Propostes urgents.-  12 
 13 
No se’n presenten.  14 
 15 

11è.- Precs i preguntes. 16 
 17 
La Sra. Sancho pren la paraula i demana quina és la quantia global de les subvencions per 18 
ajudes al tercer món durant aquest any. 19 
El Sr. Villena respon que en aquest moment no ho recorda i que es contestarà al proper Ple. 20 
La Sra. Sancho demana informació sobre  una subvenció concedida al GRAMC per 21 
activitats d’alfabetització i pregunta a qui van adreçades  aquestes classes i demana que 22 
siguin obertes a tothom. 23 
La Sra. Pla explica que aquestes classes van adreçades a persones que tenen necessitat de 24 
disposar del carnet de conduir i que tenen dificultats per obtenir-lo a causa de la llengua. 25 
Afegeix que estan obertes a tothom qui hi tingui interès. 26 
 27 
La Sra. Sancho demana que s’acabi d’urbanitzar un tros de la plaça Narcís Casas que ha 28 
quedat com un racó mal acabat. 29 
El Sr. Postigo respon que aquest és un tema ja resolt,  ja que es va acordar amb l’empresa 30 
que allargaria una reixa i que quan s’executi el projecte dels vestidors s’haurà de busca una 31 
solució. 32 
El Sr. Barceló diu que es va encarregar al serveis tècnics municipals que fessin un projecte 33 
per posar-hi una porta. 34 
 35 
La Sra. Aubó pren la paraula i pregunta pel cost de l’avantprojecte d’ampliació de la llar 36 
d’infants. 37 
El Sr. Postigo respon que donarà la informació al proper Ple, ja que en aquest moment no 38 
ho recorda. 39 
La Sra. Aubó pren de nou la paraula i diu que els que gestionen els diners públics han 40 
d’ésser més seriosos i treballar amb més rigor i que no calia fer grans estudis per veure que 41 
el projecte no era l’adequat. 42 
El Sr. Postigo respon que no està d’acord amb el que ha dit la Sra. Aubó, ja que és gràcies a 43 
l’estudi que s’ha vist que no és possible l’ampliació. 44 
El Sr. Navarro afegeix que tot requereix un estudi i que és l’única manera de veure si és 45 
viable o no. 46 
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La Sra. Aubó diu que hi ha moltes coses que són de sentit comú i que no requereixen un 1 
projecte per veure-ho. 2 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que al seu entendre aquest és un tema molt greu, ja que 3 
no només s’han malgastat diners, sinó temps i que aquesta és una necessitat urgent, ja que 4 
el poble creix i que ara ja es podria tenir el projecte fet, mentre que ara encara s’ha de 5 
buscar un lloc. Afegeix que al seu entendre un bon lloc seria la fàbrica de can Roig, ja que 6 
per la seva proximitat a l’escola seria una ubicació molt bona. 7 
La Sra. Comas pren la paraula i diu que està d’acord  que l’ampliació és urgent,  però que 8 
és a partir del mes de setembre que les matriculacions s’han incrementat molt i que s’està 9 
buscant una nova ubicació. 10 
El Sr. Alcalde pren de nou la paraula i diu que l’estudi que s’ha fet per a l’ampliació de la 11 
llar d’infants no és un projecte, sinó que és un simple estudi que no arriba ni a memòria. 12 
El Sr. Barceló diu que l’estudi es va iniciar quan ell era  el regidor responsable d’aquest 13 
tema i que es va fer amb la intenció d’habilitar els locals de correus per tal de poder fer 14 
front a l’excés de demanda, però que els arquitectes varen proposar fer una nova llar, no 15 
obstant això, ara  a la vista del cost,  que excedeix en molt del previst,  s’ha reconsiderat. 16 
 17 
La Sra. Aubó pren de nou la paraula i diu que vol fer un Prec al Ple en el sentit que en el 18 
pressupost del proper es contempli la redacció del projecte i que la nova guarderia es faci 19 
en el transcurs de l’actual mandat. 20 
El Sr. Alcalde respon que es farà tan aviat com es pugui. 21 
El Sr. Llinàs demana poder participar en les decisions que es prenguin sobre aquest tema, 22 
tant pel que fa a la ubicació com en el projecte. 23 
 24 
El Sr. Miquel pren la paraula i demana que el  camí que es vol recuperar que uneix 25 
Llagostera amb Cassà de la Selva es faci d’una amplada suficient que permeti el pas de 26 
maquinària agrícola. 27 
El Sr. Noguera respon que de moment no es pensa ampliar el camí sinó únicament arranjar-28 
lo per permetre el pas. 29 
 30 
El Sr. Llinàs pren la paraula i diu que s’ha observat que durant els caps de setmana molts 31 
camions de gran tonatge aparquen a Llagostera i això complica la circulació i demana que 32 
faci una normativa per tal de regular-ho. 33 
La Sra. Pla respon que en aquests moments això és difícil,  ja que no hi ha cap zona 34 
prevista per a aparcament. 35 
El Sr. Llinàs proposa que s’habiliti la zona del costat de la deixalleria a la zona industrial. 36 
El Sr. Alcalde diu que hi ha un escrit de queixes dels veïns de l’edifici Master que 37 
precisament es queixen de les molèsties dels camions. 38 
El Sr. Noguera diu que en cas d’habilitar un espai caldria regular-lo i tancar-lo per 39 
qüestions de seguretat. 40 
El Sr. Llinàs proposa que de moment es faci de forma provisional. 41 
 42 
El Sr. Llinàs pren de nou la paraula i pregunta quina és la raó que hi hagi hagut tants canvis 43 
en el personal de la Policia Local. 44 
La Sra. Pla respon que és perquè es va fer un procés selectiu per a noves places i que dues 45 
de les persones que varen guanyar  el concurs finalment varen optar per no incorporar-se i 46 
també perquè una persona s’ha incorporat al cos de Mossos d’Esquadra. 47 
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 1 
El Sr. Llinàs pregunta què es pensa fer amb l’edifici de can Roig i si ja s’ha encarregat el 2 
projecte. 3 
El Sr. Alcalde respon que de moment només s’ha fet una memòria valorada per tal de fer la 4 
petició de subvenció al PUOSC i que una vegada es conegui la quantia de la subvenció,  es 5 
decidirà. 6 
El Sr. Llinàs demana poder participar en les decisions que es preguin sobre el projecte. 7 
El Sr. Alcalde respon que sí. 8 
 9 
La Sra. Sancho diu que al seu entendre l’edifici de can Roig s’hauria de destinar a altres 10 
fins que a hotel d’entitats, tals com arxiu, escola d’adults, llar d’infants. 11 
El Sr. Postigo demana que facin propostes concretes  i que,  tal com es va dir a la comissió 12 
informativa,  s’ha replantejat el tema d’hotel d’entitats i no es farà. 13 
La Sra. Sancho respon que la seva proposta concreta és destinar aquest edifici a llar 14 
d’infants. 15 
 16 
El Sr. Bayé pren la paraula i diu que ha vist una pancarta penjada a la zona del Carril de 17 
propaganda electoral i pregunta si es pot penjar. 18 
La Sra. Pla respon que no i que es farà treure. 19 
 20 
La Sra. Sancho pregunta pel Consell de Patrimoni Cultural, ja que diu que no s’ha reunit 21 
mai. 22 
La Sra. Comas respon que s’ha reunit dues vegades i que hi ha prevista una reunió per 23 
d’aquí quinze dies. 24 
El Sr. Alcalde diu que vol fer referència a un fulletó que ha tret CiU on es fan diverses 25 
afirmacions en relació a temes municipals i vol dir  que pel que fa  al tema de les 26 
marquesines pels autobusos,  ja  s’ha parlat amb el responsable de carreteres i que ha 27 
informat que hi ha la previsió d’instal·lar-les el març del 2004. Afegeix que pensa que és 28 
una discriminació que pateix Llagostera envers altres pobles que fa temps que tenen 29 
instal·lades marquesines noves. 30 
 31 
El Sr. Alcalde fa referència al tema de la bandera i explica que es va acordar treure-les totes 32 
i només posar-les en dies assenyalats. 33 
El Sr. Postigo fa un prec en el sentit que si el grup de CiU pensa que no hi ha pluralisme 34 
facin demandes per aconseguir-la. 35 
El Sr. Navarro diu que fa un dies que va haver-hi una reunió de la comissió informativa i no 36 
va haver-hi preguntes en aquest sentit. 37 
El Sr. Llinàs respon que transmetrà als membres de CiU a Llagostera el neguit del   grup de 38 
l’Entesa per les opinions que es donen en els fulletons que s’editen. 39 
 40 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts menys cinc minuts d’una de la matinada,  41 
s’aixeca la sessió de al qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la 42 
Secretària, que ho certifico.   43 



 1

 
 
ACTA Nº 12/2003 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2003.-  
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-tres de desembre de l’any dos mil 
tres es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència de 
l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep Sánchez 
Gavilán, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí,  Antoni 
Navarro Robledo, Eugènia Comas Alsina, Rafel Villena Sánhez, Pilar Sancho Espigulé, 
Immaculada Aubó Casadevall,  Jordi Miquel Perxachs, Jordi Bayé Sureda i Narcís Llinàs 
Gavilán.  
 
Actua de Secretària  la Sra. Dolors Torrents Barnadas.   
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que hi ha la voluntat de fer plens cada mes i que si 
aquest mes no s’ha fet el dia que corresponia ,o sigui el 31, és perquè coincidia amb el dia 
de cap d’any i que òbviament a ningú li anava bé i es va creure que avui era el millor dia. 
 
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 20 i 29 
D’OCTUBRE DE 2003.  
 
Acta del dia 20-10-2003:  
 
S’aprova per unanimitat.   
 
Acta del dia 29-10-2003:  
 
A petició de la Sra. Sancho, s’introdueixen les següents esmenes: 
 
Pàg. 39 línia 33 afegir-hi “ i que si la persona que preveia el conveni per recollir les dades 
representa algun cost addicional per a l’Ajuntament “ 
El Sr. Noguera respon que les dades s’agafaran a través dels educadors ambientals”. 
Línia 36 ha de quedar redactada de la següent manera: “La Sra. Sancho diu que pensa que 
caldria acotar més les depeses”. 
Pàg. 40 línia 25 i següents   ha de quedar redactada de la següent forma: 
“La Sra. Sancho pren la paraula i diu que no es qüestionen les ajudes que es donen a les 
entitats i demana que se segueixin les dades de pagament marcades en el conveni i que es 
facin els convenis a primers d’any”. 
 
A petició del Sr. Noguera: 
Pàg. 42 línia 25 afegir-hi “ en cas que es concedeixi la subvenció”. 
 
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.  
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El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l‘Alcaldia que van des del núm. 1.158 al         
1.321/2003. 
El Sr. Alcalde informa que ja s’ha fet l’escriptura del local del Passeig Romeu i per tant ja 
està a disposició de l’Ajuntament. 
Seguidament informa que la Secretaria General de Joventut ha concedit una subvenció de 
600€ per al Pla de Joventut. 
També informa que s’ha rebut una subvenció destinada al pla d’estalvi energètic. 
 
2.2 Acords de Comissió de Govern.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Comissió de Govern: 
-Sessió del dia 16-11-2003 pel qual s’accepta una subvenció de 12.000 € per a la redacció 
del POUM. 
 
2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 
representació.  
 
No n’hi ha.  
 
2.4 Contractacions de personal.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de les següents contractacions de personal: 
 
Sr. Oriol Cortés com oficial de la brigada  per un contracte de substitució. 
Els Srs. Núria Salvia Fuentes, Montserrat Pons Lladó, Joan Claramunt Ejarque i Maria 
Magdalena Garzón Torrandell com educadors ambientals. 
Sr. Ricard Albertí com a peó de la brigada municipal amb un contracte de substitució. 
Sr. Manel Cortés Serrano en règim laboral indefinit com a oficial 2a. 
Sra. Teresa Morilla Muñoz en règim laboral indefinit com a oficial 2a. 
     
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME: 
 
3.1 Nomenar una comissió per a la delimitació del terme municipal de Llagostera amb 
Santa Cristina d’Aro.  
 
Es llegeix el dictamen i la Sra. Sancho pren la paraula i diu que estan d’acord amb la 
proposta i demana que es faci també en el terme mirant cap a Vidreres, ja que diu que no 
està senyalitzat. 
El Sr. Postigo respon que des de l’Ajuntament no es qüestiona el terme i que en tot cas el 
que cal fer és una gestió amb el Departament de Carreteres per tal que senyalitzin 
degudament on comença el terme de Llagostera. 
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen: 
 
“Vist l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, comunicat el dia 5 de 
novembre de 2003 (R. E. 3262, de 12 de novembre), pel qual inicien un expedient de 
delimitació del terme municipal de Santa Cristina d’Aro i la creació de la Comissió 
encarregada de realitzar les operacions de delimitació per esmenar les discrepàncies entre 
les diferents dades de què disposa l’Ajuntament; 
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Vist el que disposa l’article 33 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial i població dels ens locals. 
La Comissió informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal i Participació ciutadana proposa 
al Ple l’adopció del següent  acord: 
Primer.- Nomenar una comissió per a la delimitació del terme municipal de Llagostera 
amb Santa Cristina d’Aro amb els membres següents: 
 Lluís Postigo Garcia, Alcalde 
 Esteve Barceló Bosch, Regidor d’Esports i Festes 
 Jordi Noguera Sabarí, Regidor de Medi Ambient 
 Dolors Torrents Barnadas, Secretària de la Corporació 
 Marta Albà Espinet, Arxivera municipal 
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.” 
 
3.2 Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Josep-Xavier Romero 
Rodríguez  contra l’acord pel qual es declara innecessària l’adquisició d’un camí dins 
la finca “Estanyol i Gutillà”.   
 
Es llegeix el dictamen i la Sra. Sancho diu que el seu vot serà favorable, ja que, tal com han 
dit sempre, entenen que és una sortida molt necessària.  
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  
 
“Vist el recurs de reposició interposat per la representant del senyor Josep Xavier Romero 
Rodríguez (correu certificat de 12.12.2003, registrat d’entrada amb el núm. 3608, el 
15.12.2003), contra l’acord plenari de 29.10.2003, pel qual es declara necessària 
l’adquisició del camí, de 726’55 m², que travessa la finca registral 4957, situada al Veïnat 
de Sant Llorenç, procedent de l’anomenada Estanyol i Gutillà, i s’aprova definitivament la 
relació de béns a expropiar. 
Atès que el recurs interposat pel senyor Romero no aporta cap element nou al debat, sinó 
que es tracta d’una reproducció literal de l’escrit d’al·legacions presentat per l’interessat 
(registre d’entrades núm. 2534, de 5.9.2003) en el tràmit d’exposició al públic de l’acord 
inicial de 31.7.2003, essent així que tots els arguments continguts en el recurs ja van ser 
oportunament analitzats i resolts en l’acord ara impugnat, sense que hi hagi ara cap 
circumstància nova que faci variar aquella resolució. 
Aquesta Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal i Participació Ciutadana 
proposa al Ple  l’adopció del següent  acord:  
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Josep Xavier Romero 
Rodríguez contra l’acord plenari de 29.10.2003, el qual es confirma íntegrament. 
Segon.- Notificar-ho al senyor Josep Xavier Romero Rodríguez, amb indicació dels 
recursos que hi pot interposar.” 
 
4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA:  
 
4.1 Resoldre les al·legacions presentades a l’acord  provisional de modificació de les 
ordenances fiscals per a l’exercici 2004 i aprovar-les definitivament.  
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El Sr. Bayé pren la paraula i explica les al·legacions presentades pel seu grup i llegeix 
l’al·legació pel que fa a l’impost sobre béns immobles. 
El Sr. Navarro respon que ja va dir en el seu moment que era necessari compensar la pèrdua 
de l’IAE i que és una opció que s’ha pres davant la nova conjuntura econòmica i que no és 
cert que sigui falta de previsió  sinó que és un canvi que es fa. Afegeix que aquest desfase 
entre l’IPC i l’increment dels impostos ja havia passat en altres anys com per exemple l’any 
1995, diu que pensa que és una opció política  i no una manca de previsió i insisteix que el 
grup de CiU quan governava tampoc havia fet aquest ajustament que ara demanen. 
El Sr. Bayé respon que quan se li va explicar el motiu de l’increment per part del Sr. 
Navarro no se li va explicar bé  i pregunta si en cas de no haver-hi hagut el descens 
d’ingressos per l’IAE també s’hagués fet l’increment. 
El Sr. Navarro respon que ell també hagués plantejat aquest increment. 
Seguidament el Sr. Bayé llegeix l’al·legació que fa referència a la taxa de manteniment del 
cementiri. 
El Sr. Navarro explica que hi havia un error en l’estudi, que ja es va dir a la Comissió 
Informativa i que si bé és cert que l’informe podia haver estat més entenedor el que sí que 
queda clar a l’estudi és que els costos del servei superen els ingressos i per tant és correcte. 
El Sr. Bayé insisteix que inicialment a l’estudi econòmic hi havia un error que no permetia 
entendre d’on venien els números i que avui aquest error ha estat corregit a l’informe. 
Pregunta per què els nínxols i els columbaris es treuen del cost. 
El Sr. Navarro respon que és perquè els paguen quan es fa la concessió. 
El Sr. Bayé llegeix l’al·legació que fa referència a la taxa de recollida d’escombraries. 
El Sr. Navarro explica que, tal com reconeix el grup de CiU, aquesta taxa representa un 
esforç econòmic que ha de fer tothom, que ve marcat pel canvi de la Llei de Residus i que 
pel que fa a l’increment del cànon de l’abocador de Solius no es pot dir que sigui una falta 
de previsió del Sr. Postigo com a president del Consorci, ja que el Sr. Postigo només ha 
estat president des de fa uns dos anys i escaig i no cinc com es diu a l’escrit d’al·legacions, 
ja que fa cinc anys la presidència del Consorci la tenia la Sra. Pilar Sancho i després va 
tenir-la la Sra. Pilar Blasco, Alcaldessa de Santa Cristina per CiU, per la qual cosa demana 
que tothom assumeixi les seves responsabilitats. Pel que fa a l’increment de costos per als 
comerciants, diu que s’ha fet el càlcul i que és el que costa i que si no ho paguen els 
comerciants ho ha de pagar la resta de veïns. Afegeix que s’han fet actes informatius i que 
en un va assistir-hi un representant de la Cambra de Comerç de Sant Feliu, el qual va 
reconèixer que l’increment era justificat. Informa que en cas que la recollida es faci de 
manera correcta el cost del servei podria baixar, ja que per part de la Junta de Residus es 
farà retorns. 
El Sr. Bayé demana si el cost del servei supera els ingressos. 
El Sr. Navarro respon que la previsió d’ingressos és inferior al cost del servei. 
La Sra. Sancho diu que per tal de no repercutir tot el cost als comerciants es podria haver 
fet un sistema de subvencions. 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que no entén la postura del grup de CiU, ja que en el Ple 
en què es va aprovar provisionalment aquesta taxa va dir que estava d’acord  en aquest 
tema de les escombraries. El Sr. Alcalde afegeix que les taxes de l’abocador vénen 
determinades pel que aprova la Mancomunitat i els 10 € per tona que ha establert la 
Generalitat com a cànon, i que si per part de la Mancomunitat s’ha fet aquesta previsió de 
clausura es perquè de no fer-se quan l’abocador acabés la seva vida útil no hi hauria 
finançament per a la seva clausura. 
El Sr. Bayé llegeix l’al·legació que fa referència a l’IAE. 
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El Sr. Navarro pren la paraula i diu que no li veu la lògica, que per una banda diuen que hi 
ha hagut una reducció  i que per l’altra es queixen de l’increment i que el que sí que és cert 
és que no ha cap increment sinó que es manté el que hi havia l’any 2002 i que el 2003 es va 
reduir com a conseqüència d’una modificació que va fer el govern central una vegada els 
ajuntaments ja tenien aprovades les seves ordenances per a l’any 2003 i que si ara s’ha 
rectificat és per tal de mantenir el nivell d’ingressos. 
El Sr. Bayé diu que al seu entendre s’hauria d’haver fet de manera progressiva ja que afecta 
petites empreses. 
El Sr. Navarro respon que afecta empreses que ja tenen un volum de negoci considerable. 
La Sra. Pla abandona la sessió. 
El Sr. Bayé llegeix l’última al·legació de l’escrit presentat. 
El Sr. Navarro respon que si s’hagués esperat a comunicar l’import de la taxa una vegada 
s’hagués aprovat definitivament, no s’hagués donat als comerciants capacitat de reaccionar 
ni per buscar-se un gestor per a l’any 2004 ni de presentar al·legacions a l’acord 
d’aprovació provisional i que els comerciants varen expressar la seva queixa per no haver 
tingut la informació abans. 
El Sr. Bayé diu que es podia haver intentat tenir l’ordenança feta abans. 
El Sr. Navarro respon  que la Llei va sortir  el mes de juliol i que no ha estat possible tenir-
ho enllestit abans. 
El Sr. Postigo diu que a més l’increment de la taxa de tractament es comunica als 
ajuntaments no abans del mes de setembre. 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que al seu entendre s’hauria d’haver fet una informació 
pública prèvia perquè la gent sabés de què va el tema. 
El Sr. Noguera diu que no troba coherent que els membres de CiU ara reivindiquin tanta 
informació quan el seu partit ha aprovat aquesta llei sense haver fet cap consulta als 
ajuntaments. 
El Sr. Postigo diu que a la majoria de pobles tenen la mateixa problemàtica i que en algun 
d’ells l’increment ha estat molt superior. 
El Sr. Navarro acaba explicant que s’ha introduït d’ofici dues modificacions a l’ordenança, 
una que aclareix que les activitats que constin amb més d’un epígraf tributaran per 
l’activitat principal i una altra que fa referència als comerços que estiguin situats en sòl 
rústec, que només tributaran per la quota de tractament, tal com es fa amb els habitatges 
situats en aquesta classe de sòl. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat amb el següent resultat: 
A favor            7   (ELL) 
En contra         5   (CiU) 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 29 d’octubre de 2003, acordà  
aprovar provisionalment  les ordenances fiscals que regiran per a l’exercici de 2004. 
Atès que durant el període d’informació pública s’ha presentat un escrit d’al·legacions per 
part del Sr. Jordi Bayé Sureda, en nom del Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de 
Llagostera, en relació a les ordenances  núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns 
immobles, a la núm. 8 reguladora de la taxa de cementiri municipal, ordenança núm. 9 
reguladora de la taxa per la recollida i tractament de les escombraries i l’ordenança núm. 11 
reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. 
En relació a les al·legacions presentades s’ha de dir: 
Ordenança núm. 1 de l’Impost sobre Béns immobles. 
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Que el coeficient que es proposa, que és del 0,73% pels béns immobles urbans i el 0,80% 
pels béns immobles rústics està dins els marges que la llei preveu per aquest impost, i que si 
bé es cert que per aquest any representa  un increment superior a l’IPC  durant els últims 
anys s’havia incrementat en quantia inferior a aquests índex i que davant la modificació 
d’altres impostos municipals que representen una merma d’ingressos pel municipi és 
evident que el responsables del govern municipal han de vetllar per obtenir ingressos 
suficients  per tal de garantir la prestació dels serveis. 
Ordenança núm. 8 de la taxa del cementiri municipal. 
El Sr. Bayé al·lega que l’estudi econòmic que acompanya l’expedient no era clar i concret, 
sense que especifiqui quines eren  les mancances que segons ell ha detectat a l’estudi 
econòmic. A la  vista de l’informe que consta a l’expedient es pot deduir perfectament els 
costos del servei i la seva quantia, així com  que els ingressos previstos no sobrepassen els 
costos del servei. 
Ordenança núm. 9 de la taxa per la recollida i tractament de les escombraries 
El Sr. Bayé afirma en el seu escrit que aquest és un servei que s’ha encarit 
considerablement per la necessitat de repercutir els costos de tota una sèrie de mesures 
medioambientals, sense que en cap moment al.legi que la previsió d’ingressos de les tarifes 
proposades sobrepassin el cost del servei  i únicament proposa que es faciliti el 
fraccionament, la qual cosa ja és prevista amb caràcter general en casos degudament 
justificats a l’Ordenança general de recaptació. 
Ordenança núm. 11 sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
En aquest cas el propi Sr.Bayé reconeix que en realitat, amb la modificació del coeficient 
de situació, algun dels contribuents que han de tributar per aquest concepte, la única 
repercussió que tenen es haver de pagar el mateix que varen pagar l’any 2002, i que l’any 
2003, va sofrir una rebaixa com a conseqüència de la decisió del govern central de 
modificar la normativa reguladora una vegada l’Ajuntament ja havia aprovat les ordenances 
fiscals per a l’any 2003,  que va produir que l’impost sofrís una rebaixa. 
Per últim el Sr. Bayé denúncia que s’hagin comunicat les noves quotes sobre la recollida i 
tractament de les escombraries quan el termini de presentació d’al·legacions i la seva 
aprovació definitiva encara no s’ha realitzat. En relació a aquest punt s’ha de dir que 
precisament el que s’ha pretès és que els interessats s’assabentessin de la modificació, 
abans de la seva aprovació definitiva i abans de finalitzar l’any per tal que coneguessin la 
seva repercussió i poguessin optar pel sistema que creguessin més convenient als seus 
interessos. 
Atès que per tal de millorar el text de l’ordenança de la taxa de la recollida d’escombraries 
es creu convenient introduir un nou paràgraf a l’article 6. 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal i Participació Ciutadana  proposa al  
Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.-  Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Jordi Bayé Sureda, en 
representació del grup municipal de CiU durant el període d’informació pública de l’acord 
provisional de modificació de les ordenances fiscals que regiran per a l’exercici de 2004. 
Segon.- Modificar el text de l’article 6.5 de l’ordenança núm. 9 reguladora de la taxa per la 
recollida i tractament de les escombraries en el següent sentit : 
-Article 6.5. afegir el següent paràgraf “ Quan les activitats estiguin situades en sòl rústec se’ls aplicarà 
 únicament la taxa per tractament”  
-“Article 6.6. En cas que en un mateix local comercial s’hi desenvolupin diverses activitats 
enquadrades en diferents epígrafs s’aplicarà  la quota tributària que correspon a l’activitat 
principal.”  
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Tercer.- Aprovar definitivament les ordenances fiscals que regiran per a l’exercici de 2004. 
Quart.- Publicar en el B.O.P.G. el text íntegre de les noves ordenances, així com el text 
definitiu dels articles de les ordenances modificades.” 
 
4.2 Aprovació modificació retribució Alcalde.   
 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Navarro diu que el dictamen queda prou clar i per tant creu 
que no és necessari afegir-hi res. 
La Sra. Sancho pregunta si és per llei que el Sr. Postigo ha de renunciar al seu sou de 
l’Ajuntament. 
El Sr. Alcalde diu que ha de renunciar a un dels sous i que ha fet aquesta opció. 
El Sr. Navarro diu que no pot percebre dos sous, però si té dret a indemnitzacions i que 
aquestes podien haver estat superiors a les que perceben els regidors. 
La Sra. Sancho diu que troba correcte que la indemnització sigui igual a la dels regidors de 
l’equip de govern. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels presents. 
 
La Sra. Pla es reincorpora a la sessió. 
 
“Vist l’escrit de l’Alcalde Sr. Lluís Postigo (R. E. 3.535, de 04.12.03) comunicant la 
renúncia a la retribució d’Alcalde, atès que el dia 5 de desembre pren possessió del càrrec 
de Diputat al Parlament de Catalunya, càrrec pel qual rebrà la corresponent retribució, 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal i Participació Ciutadana proposa 
al Ple l’adopció del següent acord:  
Primer.- Quedar assabentats de la renúncia de l’Alcalde a la retribució que percebia per 
acord del Ple de 31 de juliol de 2003. 
Segon.- Atribuir a l’Alcalde, amb efectes de 5 de desembre de 2003, les mateixes 
indemnitzacions i amb les mateixes condicions que els regidors de l’equip de govern, 
segons consta en el mateix acord de 31 de desembre de 2003. 
Tercer.- 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.” 
 
4.3 Aprovació pressupost municipal i plantilla de personal per a l’exercici 2004.  
 
El Sr. Navarro pren la paraula i explica la sistemàtica seguida per a l’elaboració dels 
pressupostos. Afegeix que la previsió de l’equip de govern és fer més inversions quan es 
coneguin les subvencions del PUOSC. També diu que es va demanar  als regidors que 
fossin austers  i que això potser pot comportar fer retocs, però que de tota manera espera 
que siguin mínims. Explica que s’ha començat a avançar en el tema de la participació, ja 
que s’han debatut en els respectius Patronats i també en el Consell d’entitats i també es va 
oferir al grup de CiU fer reunions prèvies, cosa que no ha estat possible, ja que a ell 
personalment li hagués agradat deixar enllestit el debat del pressupost ordinari i centrar-lo 
en les inversions. Afegeix que també s’ha penjat el pressupost de la web municipal i es 
poden fer comentaris i suggeriments adreçats al regidor i ell es compromet a estudiar-los i, 
tot i que el temps és just, s’ha d’entendre com un inici. Segueix explicant que, pel que fa als 
ingressos, es pot veure que baixa el capítol 2 com a conseqüència de la modificació de 
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l’IAE i també el capítol de les subvencions de capital, ja que falten les subvencions 
importants que vénen del PUOSC, que encara no està resolt. Seguidament explica quines 
són les fonts dels ingressos municipals i diu que com a conseqüència de la llei d’estabilitat 
pressupostària l’Ajuntament no pot incrementar la quantia del seu deute i que si en uns anys 
no es demana el crèdit que es pot fer no es pot demanar el següent. Dóna compte de quina 
és la càrrega financera per a l’any 2004 i també de les modificacions que es produeixen a la 
plantilla de personal. Acaba dient que, tot i que hi ha partides que no estan contemplades, 
es té intenció d’incloure-les en modificacions del pressupost com és ara la Llar d’Infants, 
que quan es tingui el lloc on situar-la i també la subvenció es posarà al pressupost. 
Seguidament pren la paraula el Sr. Villena i diu que, pel que fa referència a l’àrea d’obres i 
serveis, se segueix  la línia d’austeritat a què ha fet referència el Sr. Navarro i que les 
partides s’han incrementat amb l’IPC. Quant a les inversions, diu que és previst fer uns 
vestidors a l’escorxador per a la brigada municipal. Pel que fa a l’increment de la plantilla 
del personal de la brigada, és conseqüència que cada dia l’Ajuntament té més jardins i 
carrers a mantenir i que cal donar un bon servei. Quant a cooperació, diu que fins ara s’hi 
destinava el 0,7%  i que aquest any s’ha incrementat fins al 0,8%, amb la intenció d’arribar 
a l’1%. 
A continuació pren la paraula la Sra. Comas i explica l’increment de la plantilla pel que fa a 
la biblioteca, diu que és una nova plaça d’auxiliar que subvenciona la Diputació durant tres 
anys. En relació a les inversions, diu que és previst l’arranjament de l’habitatge del 
conserge de l’escola. Diu que també s’ha incrementat la partida de publicacions ja que es 
vol incrementar el patrimoni cultural. 
El Sr. Noguera pren la paraula i explica que aquest anys s’implantarà la recollida 
d’orgànica porta a porta, la qual cosa representa una millora per al medi ambient. Pel que fa 
als camins de pagès és previst fer les vores  i algun pont. Quant a rieres, l’any 2003 s’ha fet 
una actuació important  i  l’any 2004 es farà manteniment de les que estan netes. Es preveu 
també fer un bon manteniment dels tallafocs que s’han fet, que es farà conjuntament amb 
els propietaris de parcel·les de les urbanitzacions. Destaca que un altre tema important és 
donar un nou impuls a l’ADF i que és previst que se separi de Vidreres i altres municipis. 
Acaba dient que espera que el nou govern autonòmic doni un nou impuls a la gestió dels 
boscos i que espera que es consolidi el Consorci de l’Ardenya. 
Seguidament pren la paraula el Sr. Barceló  i diu que el pressupost del Patronat d’Esports es 
fa de forma participativa entre les entitats que presenten les seves propostes, però tal com 
normalment passa, les demandes de les entitats superen les possibilitats de l’Ajuntament  i 
no es poden atendre totes. Explica que les taxes s’han anat incrementant i que les que s’han 
incrementat més són les dels usuaris adults, mentre que per als nens de l’escola esportiva 
s’han mantingut. Informa que per exemple una persona per fer esport a Cassà de la Selva ha 
de pagar 40 o 50 € mensuals mentre  que a Llagostera en paga 13. Afegeix que pensa que 
s’ha de treballar des de l’Ajuntament perquè les instal·lacions esportives estiguin en bones 
condicions  i intentar que els usuaris vagin acostant més les seves aportacions al cost del 
servei, ja que creu que l’esport és barat i que cada esportista hauria de sustentar-se pel que 
fa a les quotes bàsiques. 
El Sr. Navarro explica que ell va participar en l’elaboració del pressupost del Patronat 
Municipal d’Esports i que va haver-hi un fort debat i que alguns presidents dels clubs varen 
votar-hi a favor, tot i no estar-hi d’acord, però que ell personalment es va comprometre a 
transmetre el desacord d’alguns presidents a l’aportació de l’Ajuntament, ja que consideren 
que hi hauria de destinar més diners.  
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El Sr. Barceló pren de nou la paraula i diu que sobre els temes de l’àrea de festes  ha de dir 
que s’ha creat el Consell d’entitats i que se seguirà amb la línia que cada entitat sol 
organitzar una festa cada any, i que l’Ajuntament en subvenciona una part, però que 
aquestes festes s’han de coordinar i optimitzar. Diu que, pel que fa a les festes, també s’han 
pres mesures mediambientals ja que s’ha acordat que la gent s’haurà de portar els plats i els 
coberts quan es faci una festa que inclogui menjar i que l’Ajuntament a canvi proporcionarà 
les taules i cadires. Pel que fa a la Festa Major, s’intenta rebaixar la despesa, per la qual 
cosa s’ha reduït lleugerament la partida i a més també hi haurà l’estalvi en l’engalanament 
del local polivalent, ja que es va pintar i es varen comprar unes cortines. Pel que fa a  les 
inversions, diu que es preveu fer unes torres per poder  fer les connexions quan es fan les 
festes i que també es modificarà la porta d’accés al local polivalent per permetre l’accés de 
les carrosses de Carnaval i Reis.        
A continuació pren la paraula la Sra. Montserrat Pla i diu que aquest any no hi ha cap  
despesa nova en temes de seguretat ciutadana, ja que aquest any no es preveu cap nova 
plaça de policia i l’any passat es va fer una inversió important en el tema de la nova seu. 
Quant a Serveis Socials, diu que hi ha increment de partida, ja que les necessitats cada dia 
són més i hi ha un increment de les activitats. En relació al patronat de la Residència Josep 
Baulida, diu que el pressupost preveu fer una forta inversió per habilitar les dependències 
que fins fa poc havien estat ocupades com a habitacions per a les germanes, inversió que es 
finança amb una subvenció del 60% de la Generalitat de Catalunya i la resta amb 
donacions. Explica que el Patronat de la Residència ha rebut una donació molt important 
que ajudarà a cobrir tota una sèrie de necessitats i diu que si encara no consta en el 
pressupost és perquè encara no s’han fet l’acceptació de l’herència. 
El Sr. Sánchez pren la paraula per explicar les partides relacionades amb la seva àrea i diu 
que s’incrementa la partida destinada  a promoció, ja que l’any passat es va fer la festa del 
bolet que va tenir èxit i que aquest any es preveu incrementar aquesta partida per a 
promoció turística, que servirà per a la fira comercial i les campanyes gastronòmiques. 
Quant a la promoció de la indústria, diu que hi ha una manca de sòl industrial i que tot i que 
s’hi preveu una partida per aquest concepte no es creu que hi hagi moltes ajudes a causa de 
la manca de sòl a la zona industrial. Afegeix que s’ha renovat el contracte amb l’AODL per 
fer promoció i tirar endavant el tema del viver d’empreses. Segueix informant que per part 
del Consorci de les Vies Verdes s’ha aprovat el pressupost i ja es coneix l’aportació que ha 
de fer Llagostera al dit ens. Quant al capítol d’inversions, hi figura la compra d’una escala 
per tal de poder donar servei a la part nova del cementiri. 
El Sr. Postigo pren la paraula i explica que el pressupost d’inversions contempla una 
partida important destinada a quotes urbanístiques que va destinada a fer front a les quotes 
urbanístiques del 10% de l’aprofitament mig dels sectors Ganix i Fonollerons. Explica que 
també hi ha una partida per fer una xarxa separativa d’aigües pluvials al sector Fonollerons 
que no estava prevista al projecte, ja que es tracta d’un pla parcial antic. El Sr. Alcalde 
explica les prioritats d’inversió que són les següents: la biblioteca, la nova llar d’infants, 
l’enllaç de l’avinguda Canigó amb el carrer Almogàvers, la urbanització de l’entorn del 
cementiri i la 2ª. fase del centre cultural can Roig. El Sr. Alcalde segueix explicant la 
inversió en relació a l’adquisició de finques i diu que cal adquirir la finca del carrer Lleó I 
per tal de poder construir el centre cultural de can Roig, l’adquisició d’un terrenys per a la 
nova llar d’infants, la connexió del Mas Sec, les zones verdes del carrer del Fred i una finca 
del carrer del Fred. Quant a la urbanització del Puig del General, diu que l’equip de govern 
se’l marca com una prioritat absoluta per a l’any 2004 i que el mes de gener es farà una 
reunió amb els veïns per acabar de lligar el projecte i poder subhastar les obres. Remarca 



 10

que a més cal que l’Ajuntament faci un seguiment de les obres que han de fer altres 
administracions, com són ara la cruïlla de Sant Llorenç fins a la carretera de Tossa, les 
obres d’ampliació del CEIP, fer un seguiment a l’oferta que es va fer a l’Incasol d’uns 
terrenys per fer habitatges socials, entre d’altres. Quant als ingressos, diu que una part es 
poden obtenir per la venda de finques de propietat municipal i seguidament relaciona les 
parcel·les de què disposa l’Ajuntament per vendre. Diu que a més de les obres previstes en 
el pressupost s’està a l’espera de rebre subvencions per pressupostar-ne d’altres  com per 
exemple l’arranjament de l’accés al dispensari i l’adequació dels aparcaments de la zona 
esportiva. El Sr. Alcalde segueix explicant que un dels altres objectius és la legalització de 
les urbanitzacions del poble, que la que està més avançada és Llagostera Residencial i que 
s’està pensant fer un canvi de sistema i que l’Ajuntament acabi les obres amb càrrec als 
propietaris. Quant a la urbanització la Canyera, diu que segueix endavant pel sistema de 
compensació. Pel que fa a les urbanitzacions Selva Brava i Font Bona, aquesta última ha fet 
un esforç important per poder-se legalitzar,  però en aquests moments es troba en un carreró 
sense sortida i que per part de l’Ajuntament s’intentarà fer un esforç per veure com es pot 
tirar endavant. 
El Sr. Bayé pren la paraula i respon al Sr. Navarro  en relació a la proposta que els va fer de 
consensuar el pressupost i diu que ells pensen que és obligació de l’equip de govern de fer-
lo.  Afegeix que encara que el Sr. Navarro sembla que no dóna importància a les despeses 
ordinàries, ells pensen que en aquestes despeses també hi ha molta cosa a dir-hi. Per altra 
banda diu que troben les inversions que es proposen molt minses i pensen que les 
intencions d’inversió que s’han apuntat haurien de manifestar-se amb una partida oberta i 
que en relació a la previsió de les obres del Puig del General s’hauria d’haver actualitzat el 
pressupost, tot i que saben que es financen amb quotes urbanístiques. Afegeix que estaven 
convençuts que en aquest pressupost es començarien a reflectir algunes de les propostes del 
PALS. Seguidament fa referència a l’apartat d’ingressos i analitza els més importants 
comparant-los amb els de l’exercici anterior. A continuació diu que hi ha partides de 
personal que s’incrementen  per sobre de l’IPC i que també es dóna el cas que algunes 
partides que s’han incrementat el 2003 queden consolidades amb l’increment. Remarca 
com a partides que s’han incrementat de manera considerable les del vestidor de la brigada 
i policia local, les despeses diverses policia, les despeses informàtica, les assegurances 
socials, les partides de serveis socials i les ajudes al tercer món. En canvi diu que troben 
correcta la partida destinada a prevenció d’incendis i que pensa que s’haurien d’incrementar 
les partides de subvencions a les entitats i la de foment de la indústria, ja que amb la partida 
assignada no es veu cap intenció de fer res. tot i que són conscients que hi ha manca de sòl 
industrial. Afegeix que, pel que fa a la retribució de l’empresa que fa la gestió de la 
recaptació, al seu entendre s’hauria de replantejar, ja que són molts diners i més tenint en 
compte que amb l’increment considerable dels impostos que cobrarà més sense que li 
representi cap esforç addicional. Finalment el Sr. Bayé demana quin és l’import concret del 
cost del servei d’escombraries. 
La Sra. Sancho pren la paraula per demanar informació sobre la campanya  de recollida de 
matèria orgànica  i pregunta qui pagarà la diferència entre el cost real i la subvenció que 
s’obtingui, ja que inicialment es va dir que el cost per a l’Ajuntament seria zero, cosa que 
evidentment no és certa i, ja que hi ha una  gran diferència entre la subvenció rebuda i el 
cost que consta en el projecte, pregunta com es pensa cobrir. Segueix dient que el conveni 
subscrit amb l’ANG no és clar i que a més ja s’ha pagat la quantitat de 15.000 € sense cap 
justificant del treball realitzat, diu que entén que des del moment que s’han acceptat les 
subvencions queda implícita l’obligació de dur a terme tot el projecte, ja que no fer-ho 
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podria implicar falsificació de document públic i diu que no han vist partides al pressupost 
destinades a aquest projecte i demana quina és la previsió. 
El Sr. Bayé pren de nou la paraula i diu que ells farien una política diferent pel que fa al 
patronat Municipal d’Esports. 
La Sra. Aubó pren la paraula i  diu que vol demanar que l’increment que s’ha fet de la 
partida per a ajudes al tercer món també es faci per a ajudes a entitats del poble, ja que 
pensen que aquestes entitats fan un tasca important al poble i que repercuteix directament 
en la gent de Llagostera, especialment en els joves. 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que al seu entendre el detall de la discussió partida a 
partida es podia haver fet a la Comissió Informativa. 
El Sr. Navarro diu que caldria fer reunions abans de l’aprovació del pressupost i que en 
aquesta sessió ha trobat a faltar el debat polític. 
El Sr. Navarro pren la paraula i respon al Sr. Bayé que no és cert que les partides de 
personal s’hagin incrementat per sobre de l’IPC, a menys que sigui el resultat de la 
promoció interna de dues places d’auxiliar a administratiu. 
Seguidament la Sra. Sancho i el Sr. Navarro entren en un debat sobre el finançament de la 
campanya de recollida de matèria orgànica. 
La Sra. Sancho pren de nou la paraula i pregunta si és obligatòria l’execució de tot el 
projecte, encara que no s’hagi subvencionat tot. 
El Sr. Alcalde respon que la Junta de Residus dóna subvencions a pobles que no han fet una 
campanya tan ambiciosa, diu a la Sra. Sancho que donarà tota la informació que calgui 
sobre aquest tema i que si cal fer una reunió expressa es farà. 
El Sr. Noguera pren la paraula i diu que a la Comissió Informativa no va haver-hi cap 
pregunta sobre aquest tema. 
La Sra. Sancho incideix que en el seu moment es va dir que a l’Ajuntament no li costaria 
cap diner, cosa que com es pot veure és totalment falsa. 
El Sr. Villena pren la paraula i respon a la Sra.  Aubó que no es poden barrejar els temes de 
cooperació amb les entitats del poble, ja que són dues coses totalment diferents, afegeix que 
entén que a la gent que no ha tingut l’experiència de visitar aquests països  del tercer món 
se’ls faci difícil entendre  la problemàtica i aconsella anar-hi. 
El Sr. Nogué pren la paraula i diu que també és molt elevada la partida de 6.500 € de neteja 
de carrers que es té contractada amb el Consell Comarcal del Gironès i que quan s’acabi el 
conveni es revisarà. 
El Sr. Barceló explica l’increment de les despeses de Carnaval, que diu que són motivades 
perquè les carrosses varen haver de contractar una assegurança de responsabilitat civil, per 
la qual cosa l’Ajuntament va incrementar la subvenció i que aquest any només se 
subvencionarà el 50% del cost. 
La Sra. Pla justifica l’increment d’algunes partides de la seva responsabilitat dient que el 
cotxe de la Policia Local és molt vell, la qual cosa fa que tingui moltes reparacions i que, 
pel que fa als uniformes de la Policia, només els fan en uns llocs determinats i són cars. 
El Sr. Sánchez diu que si la partida de fires s’ha incrementat és perquè es vol fer promoció 
local i, quant al foment de la indústria, no és cert que no  tinguin interès per al teixit 
industrial del poble, sinó que la partida ve determinada per les subvencions que es donen a 
les indústries que s’implantin de nou a la zona industrial. 
El Sr. Postigo respon que no és cert que el pressupost no contempli cap de les propostes del 
PALS. Quant a la urbanització del Puig del General, la partida s’actualitzarà a la vista del 
projecte una vegada s’hagi fet la reunió amb els propietaris. 
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La Sra. Sancho demana que s’especifiqui  el  cost detallat de la campanya de recollida de 
matèria orgànica i com està contemplat en el pressupost tenint en compte el projecte i les 
subvencions obtingudes. 
La Sra. Aubó pren de nou la paraula i diu que no és que no se sigui solidari amb el tercer 
món sinó que pensen que les entitats del poble també necessiten ajudes per part de 
l’Ajuntament. 
El Sr. Bayé diu que per tal d’evitar aquest calaix de sastre en el pressupost com són les 
despeses diverses pensa que seria bo que aquesta partida no hi fos i que totes les despeses 
estiguessin  degudament detallades. 
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat amb el següent resultat: 
A favor                     8   (ELL) 
En contra                  5   (CiU)     
 
 
“Elaborat el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2004, el qual compren 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 2004, que 
resumit per capítols per cadascun dels correponents organismes que l’integren és el 
següent:   
 
 

PRESSUPOST MUNICIPAL 2004 
 
 

INGRESSOS 
 
Capítol    I. Impostos directes 1.536.900,00   

  
Capítol   II. Impostos indirectes 170.000,00    
Capítol  III. Taxes i altres impostos 1.645.483,00  
Capítol  IV. Transferències corrents 1.185.895,00 
Capítol   V. Ingressos patrimonials 117.000,00      
Capítol  VI. Alienació d’inversions reals 230.000,00     
Capítol VII. Transferències de capital 18.758,00  
Capítol VIII Actius financers 0,00                    
Capítol  IX. Passius financers 386.628,00 
 TOTAL INGRESSOS 5.290.664,00  
 
DESPESES 
 
Capítol    I. Despeses de personal 1.477.630,00 
Capítol   II. Despeses béns corrents i serveis 1.458.517,00 
Capítol  III. Despeses financeres 59.270,00 
Capítol  IV. Transferències corrents 373.234,00 
Capítol  VI. Inversions reals 1.523.385,00 
Capítol  VII. Transferències de capital 12.000,00 
Capítol VIII. Actius financers 0 
Capítol  IX. Passius financers 386.628,00 
 TOTAL DESPESES 5.290.664,00 
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PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
 

PRESSUPOST 2004 
 

 
 

INGRESSOS 
 
Capítol    I. Impostos directes 0,00 
Capítol   II. Impostos indirectes   0,00 
Capítol  III. Taxes i altres impostos 93.751,00 
Capítol  IV. Transferències corrents 170.658,00 
Capítol   V. Ingressos patrimonials    31,00 
Capítol  VI. Alienació d’inversions reals    0,00 
Capítol VII. Transferències de capital 12.000,00 
Capítol VIII Actius financers 0                   
Capítol  IX. Passius financers  0 
 
 
 TOTAL INGRESSOS 276.440,00 
 
 
 
DESPESES 
 
Capítol    I. Despeses de personal 127.560,00 
Capítol   II. Despeses béns corrents i serveis 87.590,00 
Capítol  III. Despeses financeres 210,00 
Capítol  IV. Transferències corrents 47.280,00 
Capítol  VI. Inversions reals 13.800,00 
Capítol  VII. Transferències de capital 0,00 
Capítol VIII. Actius financers 0,00 
Capítol  IX. Passius financers 0,00 
 
 TOTAL DESPESES 276.440,00 



 14

 
 
 
 

 
 

PATRONAT MUNICIPAL RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA 
 

 
PRESSUPOST 2004 

 
                                       
 
 
 INGRESSOS 
 
 Capítol  I Impostos directes 0 
 Capítol II Impostos indirecte 0 
 Capítol III Taxes i altres impostos 547.200,00 
                    Capítol IV Transferències corrents                                   219.235,00   
 Capítol V Ingressos patrimonials 435,00 
 Capítol VI Alienació d’inversions reals 0,00 
 Capítol VII Transferències de capital 88.000,00 
 Capítol VIII Actius financers                                  0,00 
 Capítol IX Passius financers 0,00 
 
  TOTAL INGRESSOS 854.870,00 
 
 
 DESPESES 
 
 Capítol I Despeses de personal 560.000,00 
 Capítol II Despeses béns corrents i serv. 172.035,00 
 Capítol III Despeses financeres 600,00 
 Capítol IV Transferències corrents 0,0 
 Capítol VI Inversions reals 122.235,00 
 Capítol VII Transferències de capital 0 
 Capítol VIII Actius financers 0 
 Capítol IX Passius financers 0 
 
  TOTAL DESPESES 854.870,00 
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 PRESSUPOST CONSOLIDAT - EXERCICI 2004 
 
INGRESSOS      

       
CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT ESPORTS HOSPITAL CONSOLIDACIÓ TOTAL 

I Impostos directes 1.536.900,00 0,00 0,00 0,00 1.536.900,00

II Imposots indirectes 170.000,00 0.00 0,00 0,00 170.000,00

III Taxes i altres impostos 1.645.483,00 93.751,00 547.200,00 0,00 2.286.434,00

IV Transferències corrents 1.185.895,00 170.658,00 219.235,00 170.652,00 1.405.136,00

V Ingressos patrimonials 117.000,00 31,00 435,00 0,00 117.466,00

VI Alienació inversions 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00

VII Transferències capital 18.758,00 12.000,00 88.000,00 12.000,00 106.758,00

VIII Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IX Passius financers 386.628,00 0,00 0,00 0,00 386.628,00

 TOTAL INGRESSOS 5.290.664,00 276.440,00 854.870,00 182.652,00 6.239.322,00

 
 

DESPESES 

     

       
       

CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT ESPORTS HOSPITAL CONSOLIDACIÓ TOTAL 
I Despeses personal 1.477.630,00 127.560,00 560.000,00 0,00 2.165.190,00

II Despeses béns corrents 1.458.517,00 87.590,00 172.035,00 0,00 1.718.142,00

III Despeses financeres 59.270,00 210,00 600,00 0,00 60.080,00

IV Transferències corrents 373.234,00 47.280,00 0,00 170.652,00 249.862,00

VI Inversions reals 1.523.385,00 13.800,00 122.235,00 0,00 1.659.420,00

VII Transferències capital 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

VIII Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IX Passius financers 386.628,00 0,00 0,00 0,00 386.628,00

 TOTAL DESPESES 5.290.664,00 276.440,00 854.870,00 182.652,00 6.239.322,00

  
Segon.- Aprovar les plantilles de personal i les relacions de lloc 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. 
 
5è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT I CULTURA:  
 
5.1  Nomenar membres del Consell Municipal del Patrimoni Cultural.  
 
Es llegeix el dictamen i s’aprova per unanimitat:  
 
“Vist l’article 4.2 del Reglament del Consell Municipal del Patrimoni Cultural, aprovat 
definitivament el 26 de febrer de 2003.  
Vist l’informe del Grup de Treball del Patrimoni Cultural que proposa les persones que han 
de formar part del Consell Municipal del Patrimoni Cultural  



 16

La Comissió informativa d’Esports i Lleure, Festes, Ensenyament i Cultura proposa al Ple  
l’adopció del  següent  acord:  
Primer.- Nomenar els següents ciutadans membres del Consell Municipal del Patrimoni 
Cultural   
 

NOM 
JORDI MESTRES GISPERT 
JOAQUIM LLINÀS COSTA 
MIQUEL LLINÀS COSTA 
JULI BASSETS SANCHEZ 
JULI SCHMID SALUDES 
FRANCISCO VERGÉS SURIÑACH 
ISABEL MIQUEL RIERA 
PILAR VENTURA SUREDA 

MARTA GENOHER VALENTÍ 
CRISTINA MASVIDAL 
JOSEP MARTI  VIADIU 
JORDI BAYÉ SALTÒ 
MONTSERRAT VILA GUTARRA 

 
5.2 Adhesió a la campanya “Documents plurals”.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que a causa de l’hora tan avançada  aquest tema no es tractarà i per 
tant queda sobre la taula.  
 
5.3 Ratificar conveni entre l’Ajuntament de Llagostera i l’Agrupació 
d’Afeccionats a l’Astronomia de Girona.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que a causa de l’hora tan avançada aquest tema no es tractarà i per 
tant queda sobre la taula.  
 
5.4 Donar compte del Decret d’aprovació del conveni  entre el Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la informació per a la instal·lació d’un 
telecentre a la Biblioteca Julià Cutillé.   
 
L’Alcalde dóna compte del Decret d’Alcaldia de data 28-11-2003 pel qual s’aprova el 
conveni entre el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i 
l’Ajuntament de Llagostera per a la instal·lació d’un telecentre a la Biblioteca Julià 
Cutillé.  
 
6è.- MOCIONS. 
 
6.1 Moció de CiU per garantir el dret a l’ús dels signes d’identitats de la nació 
catalana.  
 
Es llegeix la següent Moció del Grup de CIU:  
 
“Il.lm. Sr.  
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MOCIÓ  que presenta el Grup de CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU) al ple d’aquesta 
Corporació.  
Atès que un dels objectius principals de qualsevol administració pública consisteix en 
garantir a tothom l’exercici dels seus drets fonamentals. I que entre aquests drets n’hi 
ha un de molt important pel poble català degut a la seva situació de “nació sense estat”. 
Es tracta del dret a preservar la nostra riquesa cultural i els nostres trets d’identitat.  
Atès que totes les nacions del món tenen dret a preservar i utilitzar els seus símbols 
amb llibertat i que un dels símbols de la nació catalana és la “senyera”.  
Atès que per tal de garantir l’esmentat dret, el Govern (entenguis ple de l’Ajuntament) 
ha de fer possible que la bandera catalana onegi a l’asta del balcó del nostre 
Ajuntament.  
Atès que el nostre grup municipal així us ho ha demanat  en diverses ocasions i que ha 
obtingut per resposta que el motiu de que no onegi la bandera al balcó de l’Ajuntament 
és que el vent la malmet.  
Per tot això, sol·licitem al ple d’aquesta corporació l’aprovació dels següents  
ACORDS: 
1.- GARANTIR  el dret a fer ús dels signes d’identitat de la nació catalana. 
2.- POSAR una bandera catalana a l’asta del balcó de l’Ajuntament que el grup 
municipal de CIU abonarà amb els seus fons i donarà al municipi.     
3.- REPOSAR una nova bandera –el grup de CIU abonarà amb els seus fons- sempre 
que el vent la malmeti.  
Pilar Sancho. Portaveu del Grup municipal de CIU.  
Llagostera a 16 de desembre de 2003. 
Il.lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Llagostera.” 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que, tal com ja va dir a la Comissió Informativa, el seu 
grup votaria a favor de la moció si s’esmenés en el següent sentit: 
Que el punt  3 quedés anul·lat i que el punt  2 quedés redactat de la següent forma:  
“2- POSAR una bandera  catalana al pal del balcó de l’Ajuntament i reposar-la quan es 
malmeti.” 
 
La Sra. Sancho en nom del seu grup manifesta la seva conformitat. 
 
Per unanimitat s’aprova la següent moció: 
 
“Atès que un dels objectius principals de qualsevol administració pública consisteix a 
garantir a tothom l’exercici dels seus drets fonamentals, i que entre aquests drets n’hi 
ha un de molt important per al poble català a causa de la seva situació de “nació sense 
estat”: es tracta del dret a preservar la nostra riquesa cultural i els nostres trets 
d’identitat.  
Atès que totes les nacions del món tenen dret a preservar i utilitzar els seus símbols 
amb llibertat i que un dels símbols de la nació catalana és la “senyera”.  
Atès que per tal de garantir l’esmentat dret, el Govern (entengui’s Ple de l’Ajuntament) 
ha de fer possible que la bandera catalana onegi a l’asta del balcó del nostre 
Ajuntament.  
Atès que el nostre grup municipal així us ho ha demanat  en diverses ocasions i que ha 
obtingut per resposta que el motiu que no onegi la bandera al balcó de l’Ajuntament és 
que el vent la malmet.  
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Per tot això, sol·licitem al Ple d’aquesta corporació l’aprovació dels següents  
ACORDS: 
1.- GARANTIR  el dret a fer ús dels signes d’identitat de la nació catalana. 
2.-POSAR una bandera  catalana al pal del balcó de l’Ajuntament i reposar-la quan es 
malmeti.” 
 
7è.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
El Sr. Miquel pregunta si es netejaran més rieres. 
El Sr. Noguera respon que de cares a l’any vinent es demanarà més subvenció i a la vista de 
la subvenció que s’atorgui es faran les actuacions. 
 
El Sr. Miquel pren de nou la paraula i manifesta la seva queixa pel fet que hi ha trams de 
camins que es troben en molt mal estat  i també algun tenen molt mala visibilitat. 
El Sr. Noguera explica que de cares a l’any que ve hi ha previst fer tres actuacions en els 
camins apart del manteniment normal. 
 
La Sra. Comas pren la paraula i respon a la pregunta que es va fer a l’última sessió del Ple 
sobre el cost de l’estudi d’ampliació de la llar d’infants diu que ha pujat a  841 euros.  
La Sra. Aubó diu que és menys del que es pensava que havia costat, però que tot i així són 
recursos malgastats i també s’ha perdut el temps. 
 
El Sr. Villena respon a la pregunta que es va fer a l’última sessió en relació a les partides 
del Fons de Cooperació  i dóna informació detallada d’acord amb els apunts que figuren  a 
la comptabilitat. 
 
El Sr. Llinàs pregunta si, pel que fa a la subvenció per a manutenció de joves, s’ha tingut 
resultat. 
El Sr. Villena respon que inicialment en el programa hi havia 30 nois i ara són 70. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres 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 1/2004 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 28 DE GENER DE 2004.-  2 

 3 

 4 

A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-vuit de gener de l’any dos mil 5 
quatre es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència de 6 
l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep Sánchez 7 
Gavilán, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Eugènia Comas 8 
Alsina, Rafel Villena Sánhez, Pilar Sancho Espigulé, Immaculada Aubó Casadevall i   9 
Narcís Llinàs Gavilán.  10 
Excusen la seva assistència els regidors Srs. Antoni Navarro Robledo, Jordi Bayé Sureda i 11 
Jordi Miquel Perxachs.   12 
Actua de Secretària  la Sra. Dolors Torrents Barnadas.   13 
 14 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 23-12-2003.  15 
 16 
Es deixa sobre la taula l’aprovació de l’acta del dia  23 de desembre de 2003, atès que 17 
sorgeixen discrepàncies sobre el redactat i s’acorda que es consultarà, si és possible,  la 18 
gravació que fa l’emissora de les sessions del Ple. 19 
 20 

2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS 21 
DE COMISSIÓ DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR.-  22 
 23 
2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  24 
 25 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia números 1.322 a 1.368 de l’any 26 
2003 i 1 a 114 de l’any 2004. 27 
 28 
Dóna rellevància a  les següents: 29 
23/2004, pel qual s’autoritza la celebració de la Fira Rebaixa que tindrà lloc el dia 1 de 30 
febrer. 31 
27/2004,  pel qual s’autoritza la utilització del local polivalent a l’empresa Promacor per a  32 
una exposició de maquinària del sector surer, en la qual l’Ajuntament col·labora 33 
subvencionant la taxa per utilització de local polivalent. 34 
85/2004,  pel qual s’autoritza l’ús del local del teatre per realitzar el Consell nacional de les 35 
JNC que tindrà lloc el dia 14 de febrer. 36 
 37 

2.2 Acords de Comissió de Govern.  38 
 39 
-Sessió del dia 16.12.2003 d’acceptació d’una subvenció pels treballs de redacció del 40 
POUM. 41 
-Sessió del 30-12.2003 de renovació dels contractes d’assessor jurídic i tècnic informàtic. 42 
-Sessió del 13.1.2004 d’aprovació d’un conveni amb el GRAMC pel servei de mediació 43 
intercultural. 44 
-Sessió del 20.1.2004  de contractació pel sistema de consultoria i assistència de l’execució 45 
del projecte de la taula intercultural. 46 
-Sessió del 20.1.2004 d’aprovació del conveni amb el Consell Comarcal per  aportació de la 47 
fracció orgànica a la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners.    48 
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-Sessió del 20.1.2004 pel qual es presenten al·legacions davant l’ACA en l’expedient de 1 
legalització d’un pou per part de l’empresa Rec Madral. 2 
 3 

2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 4 
representació.  5 
 6 
El Sr. Alcalde informa que el proper divendres hi ha una Assemblea de la Federació de 7 
Municipis i el dissabte la de Localret. 8 
El Sr. Noguera informa que el dilluns passat es va constituir l’assemblea del Consorci de 9 
les Gavarres. 10 
 11 
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT I CULTURA: 12 
 13 
3.1 Adhesió a la campanya “Documents plurals”.  14 
 15 
Es llegeix el dictamen i la Sra. Comas explica que el que es pretén amb la moció és que el 16 
documents reflecteixin les diferents llengües existents a l’estat espanyol. 17 
 18 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  19 
 20 
“L’article 3 de la Constitució espanyola disposa que el castellà és la llengua espanyola oficial 21 
de l'Estat, estableix que les altres llengües espanyoles seran oficials en les respectives 22 
comunitats autònomes d’acord amb els seus estatuts d’autonomia i anuncia que la diversitat 23 
lingüística d’Espanya serà objecte d’especial respecte i protecció. 24 
 25 
Malgrat aquest mandat constitucional de respecte i protecció del caràcter plurilingüe de 26 
l’Estat, les llengües espanyoles diferents del castellà, que es parlen en un territori on viu més 27 
del 40 per cent de la població espanyola, han estat absents durant més de 20 anys d’un seguit 28 
d’àmbits de gran importància simbòlica i pràctica, entre els quals hi ha la documentació 29 
personal dels ciutadans (el document nacional d’identitat, el passaport  i el permís de conduir) 30 
i la documentació dels residents estrangers, que en una època d’immigració creixent com 31 
l’actual ha adquirit una rellevància que fins ara no havia tingut. 32 
 33 
Aquesta pràctica espanyola contrasta amb la de les altres democràcies plurilingües d’Europa i 34 
del món, que traslladen als seus documents la seva diversitat lingüística interna i d’aquesta 35 
manera permeten no solament que els ciutadans de llengües diferents es reconeguin en els seus 36 
documents sinó també que tots els ciutadans, independentment de la seva llengua habitual, així 37 
com els residents estrangers, tinguin l’oportunitat de veure reflectit en la seva documentació el 38 
pluralisme lingüístic de la societat i l’acceptin com un fet normal.  39 
 40 
Així, Bèlgica incorpora en la carta d’identitat i el passaport el francès i el neerlandès, però 41 
també l’alemany, que només parla l’1 per cent de la població; Finlàndia utilitza el finès i el 42 
suec en tots els documents; el Canadà fa el mateix amb l’anglès i el francès; i els documents 43 
personals a Suïssa contenen les quatre llengües oficials (el francès, l’alemany, l’italià i el 44 
romanx, que com l’alemany a Bèlgica només parla l’1 per cent de la població). En tots quatre 45 
casos, el plurilingüisme és present en tots els documents, incloent-hi el passaport, sense 46 
necessitat de petició prèvia de l’interessat i independentment del lloc on s’expedeixen. 47 
 48 
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Com a ciutadans espanyols que parlem llengües diferents del castellà ens volem reconèixer en 1 
els nostres documents personals, i també volem que el conjunt de la societat espanyola 2 
conegui i faci seu el caràcter plurilingüe de l’Estat que tots compartim. 3 
 4 
Per això, volem cridar els nostres governants a prendre totes les mesures necessàries perquè en 5 
el termini més breu possible els documents personals espanyols adoptin un règim lingüístic 6 
semblant al que apliquen les altres democràcies plurilingües del món, que permeti una 7 
plasmació efectiva del mandat constitucional de respecte i protecció de la diversitat lingüística 8 
espanyola. 9 
 10 
Per això la Comissió informativa d’Esports i lleure, Festes, Ensenyament i Cultura proposa al 11 
Ple l’adopció dels següents ACORDS: 12 
 13 
Primer.- Afegir-se a la campanya Documents plurals, que propugna la incorporació als 14 
documents nacionals d’identitat, passaports, permisos de conduir, targetes de resident 15 
estranger i tota altra documentació personal de les llengües espanyoles diferents del castellà 16 
que són oficials d’acord amb els estatuts d’autonomia, sense excloure l’ús addicional de les 17 
llengües que, tot i no ser oficials 18 
d’acord amb els estatuts d’autonomia, es beneficien igualment del mandat constitucional de 19 
respecte i protecció de la diversitat lingüística espanyola. 20 
 21 
Segon.- Instar tot els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a presentar a la Mesa del 22 
Congrés dels Diputats una proposició de llei sobre l’ús de les llengües espanyoles als 23 
documents nacionals d’identitat, passaports, permisos de conduir, targetes de resident 24 
estranger i tota altra documentació personal. 25 
 26 
Tercer.- Fer arribar aquesta moció al President del Parlament de Catalunya, al President 27 
del Govern espanyol, al Portaveu del Govern espanyol, al Ministre de l’Interior, a la 28 
Ministra d’Assumptes Exteriors, a la Presidenta del Congrés dels Diputats i a 29 
l’Organització pel Multilingüisme.” 30 
 31 

3.2 Ratificar conveni entre l’Ajuntament de Llagostera i l’Agrupació d’Afeccionats a 32 
l’Astronomia de Girona.  33 
 34 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que la voluntat de l’equip de govern és que al nou 35 
local de can Roig s’hi ubiqui aquesta instal·lació juntament amb altres, per la qual cosa i per 36 
recollir la voluntat d’ambdues parts s‘ha elaborat aquest document que ara se sotmet a la 37 
ratificació del Ple. 38 
 39 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que els sembla bé que Llagostera pugui tenir aquest 40 
tipus d’instal·lació però que la seva proposta és que no s’ubiqui a can Roig sinó a la 41 
biblioteca. Afegeix que per altra banda troben que el conveni  és gravós per a l’Ajuntament. 42 
ja que el cessionari de l’aparell i l’agrupació d’astrònoms varen fixar les condicions,  que 43 
són molt clares i exhaustives, seguidament dóna lectura a les condicions que figuren a 44 
l’annex del conveni i diu  que l’Ajuntament hauria d’haver jugat més fort, ja que segons es 45 
desprèn del conveni tot el que faci l’agrupació serà voluntarisme i pensa que s’hauria 46 
d’haver lligat la cessió al fet  que l’agrupació es comprometés a fer tota una sèrie 47 
d’activitats de manera gratuïta,  així com que en totes les activitats que facin difonguin  la 48 
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col·laboració de l’Ajuntament de Llagostera.  Segueix dient que el seu vot seria favorable si 1 
en el conveni es fes constar  les activitats que faci l’agrupació i que consti el patrocini de 2 
l’Ajuntament, així com que hi hagués un compromís de periodicitat d’activitats. 3 
 4 
El Sr. Alcalde respon que el que consta en el document és la voluntat d'ambdues parts i que 5 
l’associació és una entitat sense ànim de lucre,  com consta en els estatuts que figuren a 6 
l’expedient,  i que l’equip de govern quan fa convenis amb entitats del poble els fa basant-7 
se en el principi de bona fe i confiança. Afegeix que l’aparell que aporta l’agrupació està 8 
valorat en 18.000€ i que és normal que demani tota una sèrie de requisits i garanties i que 9 
és intenció de l’Ajuntament que les activitats que es facin tinguin difusió. Segueix dient que 10 
les activitats que fins ara ha fet aquesta entitat han estat gratuïtes i que algunes han tingut 11 
una importat afluència de gent i que confia que quan es facin activitats es farà constar que 12 
es fan amb el patrocini de l’Ajuntament,  però no es vol que sigui una imposició; diu que 13 
ara no es poden lligar les activitats,  ja que possiblement passarà temps fins que no es 14 
disposi del local. 15 
La Sra. Sancho respon que no es tracta d’exigir a l’entitat, però si de concretar les 16 
condicions,  ja que no es pot basar únicament en la bona voluntat. Afegeix que sap que 17 
l’entitat no es lucrarà amb les activitats però que,  pel  cost de la cessió, que paguen tots els 18 
llagosterencs,  seria  lògic que hi hagués contrapartides. Acaba dient que estan d’acord amb 19 
l’observatori però pensa que l’Ajuntament no defensa els interessos del poble. 20 
 21 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que és possible que no totes les activitats que porti a 22 
terme aquesta entitat puguin ésser gratuïtes, ja que es poden fer activitats que reportin 23 
despeses que facin impossible fer-les de manera gratuïta. 24 
 25 
La Sra. Sancho respon que al seu entendre els veïns de Llagostera han de treure algun 26 
benefici, ja que el poble amb la cessió ja hi aporta la seva part. 27 
El Sr. Alcalde respon que si només s’hagués de plantejar la construcció de l’observatori no 28 
es faria,  però que el que es planteja és un edifici cultural i pensa que amb aquest 29 
observatori pot tenir una singularitat. Seguidament el Sr. Alcalde fa referència al conveni 30 
signat amb l’entitat que fa el Butlletí de Llagostera i que quan es va fer  no es va exigir res, 31 
cosa que per altra banda troba bé pel seu interès. 32 
La Sra. Sancho respon que pensa que no és comparable, ja que el butlletí fa una tasca de 33 
recollir la història del poble. 34 
 35 
La Sra. Aubó diu que el Sr. Alcalde ha aplicat el principi que la fi justifica el mitjans, ja que 36 
el projecte es bo i la finalitat també, però que els mitjans s’han d’analitzar i millorar, ja que 37 
pensa que s’han de resguardar els interessos de Llagostera i que com a conciutadana de 38 
Llagostera vol saber quina contrapartida hi ha. 39 
 40 
La Sra. Sancho remarca que no estan en contra de l’observatori.  41 
 42 
El Sr. Postigo diu que a l’entendre de l’equip de govern el conveni és l’adequat i sotmet el 43 
dictamen a votació, amb el següent resultat: 44 
A favor                    7    (ELL) 45 
En contra                 3    (CiU) 46 
 47 
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“Ratificar el conveni signat entre l’Ajuntament de Llagostera i l’Agrupació d’Afeccionats a 1 
l’Astronomia de Girona (AAAG), de data 1 de desembre de 2003, per ubicar de manera 2 
permanent al futur centre cultural del carrer Ganix núm. 21 el telescopi Schmidt-Cassegrain 3 
model C-14 i accessoris per tal d’instal·lar-hi un observatori astronòmic.” 4 
 5 

4t.- Mocions. (Prèvia aprovació de la seva urgència).  6 
 7 
No se’n presenten. 8 
 9 
5è.- Propostes urgents.-  10 
 11 
No se’n presenten. 12 
 13 

6è.- Precs i preguntes. 14 
 15 
La Sra.  Sancho pregunta quan es pengen les actes del plens a Llagostera.org. 16 
El Sr. Alcalde respon que quan estan aprovades definitivament. 17 
 18 
La  Sra. Sancho pregunta per la subvenció de la Diputació per arranjament del teulat de 19 
l’església. 20 
El Sr. Noguera respon que les subvencions que donava la Diputació anualment són 18.000€ 21 
i ara hi ha acumulades tres anualitats,  però que el projecte puja uns 180.000€ i per tant 22 
caldria una forta inversió per poder-ho arranjar i el que es pretén és fer l’obra a través d’un 23 
conveni entre el Bisbat, la Diputació i l’Ajuntament fent aportacions a parts iguals. 24 
 25 
La Sra. Comas pren la paraula i  respon a la pregunta que va fer la Sra. Sancho  sobre el 26 
cost del calendari que es va editar i diu que és de 1,16€ unitat. 27 
 28 
El Sr. Llinàs pren la paraula i demana que la ràdio guardi les cintes de les sessions del ple, 29 
ja que en cas de conflicte es poden fer servir de recurs per fer l’acta. 30 
El Sr. Alcalde respon que es pot mirar que els plens es gravin, però que les actes se 31 
seguiran fent com fins ara. 32 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que  la gent es queixa que les retransmissions del ple 33 
no se senten bé. 34 
El Sr. Alcalde respon que quan es facin les intervencions del públic s’hauria de fer servir el 35 
micròfon sense fils. 36 
 37 
Seguidament el Sr. Llinàs pren la paraula i diu que el Sr. Alcalde ha comentat que 38 
l'empresa Promacor faria una exposició i que l’Ajuntament  hi col·labora, però que al seu 39 
entendre és l’Ajuntament qui hauria d’anar davant en el tema de promoció. 40 
 41 
El Sr. Llinàs pregunta si s’ha fet requeriment al propietaris de la casa de la Plaça del 42 
Mercat. 43 
El Sr. Alcalde respon que sí. 44 
 45 
El Sr. Llinàs pren la paraula i pregunta si ja hi ha resposta en relació al prec que va fer dies 46 
passats en relació a buscar un aparcament per a camions. 47 
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El Sr. Alcalde diu que encara no tenen resposta i que quan s’hagi fet la variant confia que 1 
els terrenys que hi ha davant la deixalleria es puguin habilitar. 2 
 3 
La Sra. Sancho demana informació sobre la reserva de domini “cuinasentits.com” que ha 4 
fet l’Ajuntament. 5 
El Sr. Sánchez respon que es tracta de donar una entitat uniforme a les campanyes 6 
gastronòmiques i,  com que es té intenció de crear una web,  s’ha vist convenient fer aquest 7 
reserva per tal de garantir que ningú no el registrés. 8 
La Sra. Sancho pregunta si ho paga l’Ajuntament de Llagostera. 9 
El Sr. Sánchez respon que el cost és 30 i 60 euros,  que es recuperaran,  però calia garantir 10 
que ningú registrés aquest domini.  11 
 12 
La Sra. Aubó pren la paraula i demana si  quan s’envien les convocatòries de les 13 
comissions informatives  també es podria fer  ja la convocatòria del Ple. 14 
El Sr. Alcalde respon que per norma els acords que se sotmeten a consideració del Ple, 15 
prèviament han d’ésser tractats a les comissions informatives. 16 
 17 
El Sr. Sánchez informa que el dia 5 de febrer es fa la inauguració de les jornades de la cuina 18 
dels sentits que comença pel peixo-palo. 19 
 20 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que la Sra. Sancho en l’anterior Ple va afirmar que quan 21 
es demana una subvenció s’ha de justificar que s’ha fet la totalitat del projecte que se 22 
subvenciona, cosa que no és certa. 23 
La Sra. Sancho pren de nou la paraula i diu que el Sr. Alcalde va afirmar que la campanya 24 
de recollida de matèria orgànica  no costaria cap diner a l’Ajuntament, la qual cosa es 25 
demostra que no és certa ja que en el pressupost hi figuren partides que haurà de pagar el 26 
poble de Llagostera. 27 
El Sr. Postigo respon a la Sra. Sancho que no té raó amb el que diu  ja que  el cost serà zero 28 
per  a l’Ajuntament  en el cas que es concedissin totes les subvencions.  29 
Seguidament informa que el pressupost del projecte de la campanya de recollida de la 30 
fracció orgànica contempla les següents despeses: 30.000€ per la direcció tècnica a càrrec 31 
de l’Ajuntament de Llagostera;  99.325€ per l’execució de la campanya i 43.040€ per 32 
material. Pel que fa als ingressos,  diu que es preveu una subvenció del Departament de 33 
Treball de 17.462’88€ pels educadors,  que s’ampliarà per més temps mitjançant 34 
subvencions de noves convocatòries; una altra subvenció de 36.166,64€ de la Junta de 35 
Residus per la compra de material; i una subvenció de 50.000€  que l’Associació de 36 
naturalistes ha obtingut de la Caixa i que també es destinarà a finançar el projecte. La 37 
diferència per la totalitat del projecte la pot posar l’Ajuntament o bé decidir no fer tota la 38 
campanya. Diu que tota aquesta informació ja es va donar a la Comissió Informativa i que 39 
per altra banda,  i com ja saben,  tenen accés a l’expedient per consultar el que creguin 40 
convenient. 41 
La Sra. Sancho insisteix que quan es dóna una subvenció per un concepte determinat s’ha 42 
de fer tot el projecte i justificar-ho per no perdre la subvenció. 43 
El Sr. Alcalde respon que està convençut que la Sra. Sancho no té raó i que es compromet a 44 
rectificar si es demostra que ell  no té raó. 45 
 46 
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I no havent-hi més temes per tractar a les onze hores i deu minuts del vespre s’aixeca la 1 
sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, 2 
que ho certifico.  3 



ACTA Nº 2/2004 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 17 DE FEBRER DE 2004.-    
 
A la vila de Llagostera  a dos quarts de nou del vespre del dia disset de febrer  de l’any dos 
mil quatre es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 
extraordinària sota la Presidència de l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assitència 
dels Regidors Srs. Josep Sánchez Gavilán,  Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch,  
Jordi Noguera Sabarí,  Antoni Navarro Robledo,  Eugènia Comas Alsina, Rafel Villena 
Sánchez, Imma Aubó Casadevall, Jordi Miquel Perxachs, Jordi Bayé Sureda i Narcís Llinàs 
Gavilán.    
Excusa la seva assistència la Sra. Pilar Sancho Espigulé.   
Actua com a Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
El President declara oberta la sessió.  
 
1r.- SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS.-  
 
D’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei Orgànica de Règim Electoral (Llei 
5/1995, de 19 de juny) sobre la formació de Meses Electorals, es procedeix a efectuar el 
sorteig públic dels Membres de les Meses Electorals per a les Eleccions a Corts Generals 
2004, que tindran lloc el proper dia 14 de març,   el resultat del qual és el següent:  
 
SECCIÓ PRIMERA MESA A   
 
Titulars: 
President Fermí Bota Fabrellas  
1r. vocal  Montserrat Bosch Roca  
2n. Vocal Antonio García Montes     
 
Suplents:  
De president David García Pino  
De president Sílvia Cordonet Pérez  
De 1r. vocal Josep Canaleta Boadella   
De 1r. vocal Miquel Carmona López  
De 2n.vocal Joaquim Casas Saurí  
De 2n.vocal Mª  Lourdes Colomà Lluís   
 
SECCIÓ  PRIMERA  MESA B 
 
Titulars: 
President Santiago Soler Ramionet  
1r.vocal Francisco Roger Esteban  
2n.vocal  Mª  Carmen Sánchez Montiel 
Suplents: 
De president Miquel Vall-llosera  Demiquels   
De president Carles Mateu Casellas  
De 1r. vocal Margarita Vila Solà    
De 1r. vocal José Martí Bussot   



De 2n.vocal Jordi Molina Sánchez   
De 2n.vocal Tránsito Moyano Rubio   
 
SECCIÓ SEGONA  MESA A  
 
Titulars: 
President  Mª Mercè Barceló Bosch   
1r.vocal Núria  Brugulat Cuixart  
2n.vocal Manuel Chicharro Porcel    
 
Suplents: 
De president Núria Capdevila Cabarrocas  
De president Climent Frigola Darder  
De 1r. vocal Josep Mª Corominas Bosch   
De 1r. vocal Marta Estaller Isalguer  
De 2n. vocal  Mª Dolores Gispert Aymerich  
De 2n. vocal  Antonio Hernández Martínez   
 
SECCIÓ SEGONA  MESA B  
 
Titulars: 
President Joana Martí Esteve   
1r. vocal Yolanda Zafra Chicharro   
2n.vocal  Antonio Mercado Jurado  
 
Suplents: 
De president Rosa Moré Pedraza  
De president Rosa Maria Roca Mató  
De 1r.vocal José-Luis Ortega Montiel    
De 1r.vocal Maria Teresa Pena Jiménez   
De 2n.vocal Alexandre Puig Mayol 
De 2n.vocal Julio Real Germán  
 
SECCIÓ TERCERA MESA A  
 
Titulars:  
President Manuel-Enrique Cuartielles Jara  
1r.vocal Montserrat Boadella Pagès    
2n.vocal Montserrat Cano García  
 
Suplents: 
De president Francesc-Xavier Gispert Aymerich  
De president Juan M. Gutiérrez Candamio  
De 1r.vocal Josep Castelló Pararols  
De 1r.vocal Roser Coll Casals  
De 2n.vocal Vicenç Esteve Puig  
De 2n.vocal Rosa Mª Frigolé Riera  
 



SECCIÓ TERCERA MESA B   
 
Titulars: 
President Inmaculada Petit Guinart  
1r.vocal Josefa Pairet Isern  
2n.vocal Rosario Rabert Xirgo  
 
Suplents: 
De president Dimas Pozuelo Sanz 
De president Dolors Surós Sánchez  
De 1r.vocal Rafael Rodríguez García   
De1r.vocal Carmen Ruiz Hinojosa  
De 2n.vocal Maria Selis Llinàs   
De 2n.vocal Delfín-José Turón Artau  
 
SECCIÓ QUARTA MESA  A 
 
Titulars: 
President Enric Hospital Juncà  
1r.vocal Enriqueta Díaz Corominas  
2n.vocal Vanesa Garanger Pavón  
 
Suplents: 
De president Marta Badía Vendrell  
De president Mª Gemma Caballero Villar   
De 1r.vocal Josefa López García    
De 1r.vocal Carlos Martín Tornés   
De 2n.Vocal Nicolás Molina Alcalá  
De 2n.vocal Antonio Aguilera Moreno  
 
 
SECCIÓ QUARTA MESA  B 
 
Titulars: 
President Pedro J. Sánchez Ponce   
1r.vocal Rafaela Osuna Muñoz  
2n.vocal Inmaculada Pérez Zumaquero   
 
Suplents: 
De president Maria Carmen Surós Frigola   
De president Eduard Vert Moll    
De 1r.vocal Mireia Puigdemunt Ramos     
De 1r.vocal Josep Restrudis Matas    
De 2n.Vocal Purificación Rosillo Castro   
De 2n.vocal Gabriel Sánchez Ortuzar   
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts de deu del vespre s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. President, amb mi la Secretària, que ho 
certifico.   
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ACTA Nº 3/2004 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 25 DE FEBRER DE 2004.-  2 

 3 
 4 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-cinc de febrer de l’any dos mil quatre es 5 
reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió extraordinària sota la Presidència de l’Alcalde Sr. Lluís 6 
Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep Sánchez Gavilán, Montserrat Pla Font, 7 
Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Antoni Navarro Robledo, Eugènia Comas Alsina, 8 
Rafel Villena Sánhez, Pilar Sancho Espigulé, Immaculada Aubó Casadevall, Jordi Miquel Perxachs, 9 
Jordi Bayé Sureda i   Narcís Llinàs Gavilán.  10 
Actua de Secretària  la Sra. Dolors Torrents Barnadas.   11 
 12 
El Sr. Alcalde dóna la Paula al Sr. Jordi Bayé, el qual es dirigeix al Ple en els següents termes: 13 
 14 
“Al Ple de l’Ajuntament de Llagostera. 15 
Senyor Alcalde, senyors Regidors, companys del Grup Municipal, senyores i senyors…. 16 
Com possiblement ja sabreu en aquests darrers mesos han esdevingut canvis importants en la meva 17 
vida professional, canvis que m’han comportat treballar fora del nostre poble i gaudir de menys 18 
temps disponible i que m’han obligat a replantejar-me la meva continuïtat com a regidor d’aquest 19 
Ajuntament.  20 
Per tant les meves obligacions no em permeten ocupar-me com jo voldria de les tasques que com a 21 
regidor a l’oposició tinc encomanades.  22 
Es per això que molt a contra cor, em veig obligat a presentar avui la meva renuncia al Ple de 23 
l’Ajuntament.  24 
També vull agrair als meus companys del grup municipal de CiU, la Pilar, l’Imma, en Jordi i en 25 
Narcís per la confiança que em van dipositar, per la seva ajuda, col·laboració i suport que sempre 26 
m’han demostrat i molt especialment en l’esforç  que han fet en aquests darreres mesos on la meva 27 
implicació ha estat menor.  28 
I per acabar, en aquests darrers instants de regidor, i en aquesta sala testimoni de tantes sessions, 29 
quan em venen a la memòria els records dels meus primers plens, on es barrejaven la il·lusió, les 30 
ganes de treballar, la responsabilitat i l’orgull de poder servir al meu poble, quan vull aprofitar per 31 
desitjar-vos molt d’encert en totes les decisions i que continueu treballant tots pel que ens ha portat 32 
fins aquí…..el nostre poble. 33 
Fins sempre.. 34 
Jordi Bayé i Sureda. 35 
Llagostera, 25 de febrer de 2004.”     36 
 37 
La Sra. Sancho pren la paraula i manifesta que vol agrair al Sr. Bayé la seva il·lusió, professionalitat 38 
i coherència a l’hora de treballar per Llagostera,  que per ella ha estat una valuosa col·laboració. 39 
Afegeix que lamenta que hagi de deixar el càrrec però li desitja molts èxits en la seva professió. 40 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que també vol agrair al Sr. Bayé el treball realitzat, primer com a 41 
membre de l’equip de govern i ara a l’oposició, el qual valora molt positivament. Acaba desitjant-li 42 
molt d’encert en les seves noves obligacions professionals. 43 
 44 
El Ple queda assabentat de la  dimissió i el Sr. Bayé  abandona el seu lloc de regidor. 45 
 46 

 47 
 48 
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 23-12-2003 I 28-1-2004.   49 
 50 
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 1 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que no ha estat possible recuperar la gravació del Ple 2 
anterior,  ja que la ràdio retransmet  però no  enregistra les sessions, per la qual cosa les esmenes a 3 
l’acta s’hauran de fer sense aquest mitjà. 4 
 5 
Acta del dia 23 de desembre: 6 
S’aprova amb les següents esmenes: 7 
A petició del Sr. Alcalde: pàg. 5 línia 20: afegir-hi després de “comunica”  “per part de la 8 
Mancomunitat de la Conca del Riudaura” 9 
A la pàg. 10, línia 2: ha de quedar redactada de la següent forma, “administracions, com és ara la 10 
Ctra. que va des de  la cruïlla de Sant Llorenç fins a la carretera de Tossa.” 11 
A petició de la Sra. Pilar Sancho: pàg. 11 línia 18: canviar l’expressió  “pregunta si ”  per ”assegura 12 
que”.  13 
A petició de la Sra. Comas: Pàg. 8 línia 22:  afegir-hi després d’”incrementar” “la difusió”  14 
A petició de la Sra. Aubó: Pàg. 12 línies 5 i 6 han de quedar redactades de la següent forma: “món 15 
sinó que pensen que les entitats del poble necessiten com a mínim les mateixes ajudes per part de 16 
l’Ajuntament.” 17 
 18 
Acta del dia 28 de gener,  19 
S’aprova amb les  següents esmenes: 20 
A petició de la Sra. Sancho: 21 
Pàg. 4  línia 18 canviar la paraula “cessió” per “construcció”. 22 
Pàg. 4  línia 27 canviar la paraula “cessió” per “construcció”. 23 
 24 

2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE LA 25 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:  26 
 27 
2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  28 
 29 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van del número 99 al 248.  30 
 31 

2.2 Acords de la Junta de Govern Local.   32 
 33 
El Sr. Alcalde dóna compte dels següent acords de la Junta de Govern Local: 34 
 35 
Sessió del dia 28-1-2004: 36 
D’aprovació del conveni entre els Consells Comarcals del Gironès i la Selva i l’Ajuntament per 37 
aportació de la fracció orgànica a la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners. 38 
 39 
Sessió del dia  3-2-2004: 40 
D 'aprovació del conveni de col·laboració per a la gestió del menjador de l’IES. 41 
 42 
Sessió del dia 10-2-2004: 43 
 D’aprovació del conveni marc per a l’execució dels projectes de taula intercultural i escola de pares 44 
i mares.  45 
Atorgament d’una subvenció a l’IES per les despeses de menjador. 46 
Atorgament a l’IES d’una bestreta per fer front a les despeses d’instal·lació d’un sistema de 47 
vigilància. 48 
Aprovació del pressupost de les jornades sobre l’exili republicà. 49 
 50 
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Sessió del dia 17-2-2004: 1 
Sol·licitud a la Diputació de Girona d’una subvenció per a l’execució del projecte d’execució de les 2 
obres de condicionament dels accessos al CAP. 3 
Aprovació de les bases dels cartells de la Festa Major. 4 
 5 
2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té representació.  6 
 7 
El Sr. Alcalde diu que vol felicitar a la Junta de Compensació la Canyera, atès que la Cambra de 8 
Parcel.listes els ha concedit un premi pel seu esforç per aconseguir la legalització de la urbanització 9 
i assolir un bon nivell de vida. 10 
 11 
Seguidament el Sr. Alcalde informa que s’ha fet una reunió del Consorci de l’abocador de Solius, 12 
del qual ell era president, amb un únic punt de l’Ordre del dia que era la seva dissolució, ja que la 13 
Junta de Residus considera que la majoria d’inversions ja s’han fet i que ara la Mancomunitat pot 14 
caminar sola. Informa que és previst que la Mancomunitat canviï els seus estatuts i que funcioni en 15 
comissions i delegacions de la presidència i que la intenció és que des de l’Ajuntament de 16 
Llagostera es porti el tema de l’abocador i la planta de compostatge, ja que està dins del terme 17 
municipal de Llagostera. 18 
 19 

3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL I PARTICIPACIÓ 20 
CIUTADANA: 21 
 22 
3.1 Resoldre les al·legacions presentades durant el període d’informació pública contra 23 
l’aprovació inicial del Pressupost Municipal i aprovar-lo definitivament.  24 
 25 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que les al·legacions que ha presentat el seu grup són alternatives 26 
a les inversions que contempla el pressupost de l’equip de govern. Seguidament  llegeix l’escrit 27 
d’al·legacions presentat, tot afegint que retiren l’al·legació que fa referència a Font Bona,  ja que 28 
tenen coneixement que hi ha hagut una assemblea que fa que aquesta petició ja no sigui necessària. 29 
 30 
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que els dos grups de l’Ajuntament fan inversions però que les 31 
col·loquen a diferents llocs. Afegeix que la proposta que fa el grup de CiU de col·locar l’observatori 32 
astronòmic a l’actual arxiu no és una bona proposta, ja que no és un lloc adequat. Quant a la Llar 33 
d’Infants,  diu que per al seu grup també és una urgència i que si no s’ha contemplat al pressupost és 34 
perquè es desconeix el cost i que es té la intenció d’habilitar partida en el moment que es tingui el 35 
projecte. Pel que fa a la biblioteca,  ha de dir que fer-la a can Roig no és un caprici, sinó que ara té 36 
240 m2 i segons normativa n’ha de tenir 650m2, ja que si no es compleix es perdrien les 37 
subvencions que es tenen per funcionament. Referent a  la nova plaça de dinamitzador cultural,  és 38 
necessari,  així com molt altre personal, però els recursos són escassos i cal mirar bé les noves 39 
contractacions de personal. Tot i això, tal com reconeix CiU,  es fan moltes activitats. En referència  40 
que la Llar d’Infants s’instal·li a can Roig, ha de dir que no es veu adequat, ja que pensen que podria 41 
col·lapsar el trànsit de tot el sector. A l’al·legació 4ª diu que no hi farà referència ja que s’ha retirat 42 
per part de CiU.  Pel que fa a l’al·legació de la nova ubicació de l’arxiu,  diu que no és possible, ja 43 
que l’arxiu necessita molt d’espai i s’ha de pensar de cares al futur i que en tot cas l’estudi d’una 44 
nova ubicació s’haurà de planificar en pressupostos futurs. 45 
La Sra. Sancho pren la paraula i insisteix en la urgència de fer una nova llar d’infants, ja que diu que 46 
si no es tenen disponibles els terrenys i s’han d’adequar pot passar molt temps perquè  com tothom 47 
sap,  habilitar terrenys requereix uns tràmits llargs. Diu que tot i que són conscients que l’equip de 48 
govern té majoria, el seu grup està dipositat a defensar i debatre la urgència de la nova llar allà on 49 
calgui. Segueix dient que saben que es fan moltes activitats des de l’arxiu  però que el que és evident 50 
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és que els museus estan tancats. Acaba dient que al seu entendre són més econòmiques les seves 1 
propostes de la llar d’infants i biblioteca que no fer el centre cultural. 2 
El Sr. Navarro diu que al seu entendre seria bo que els dos grups de l’Ajuntament treballessin 3 
conjuntament, tal com ell va suggerir en l’elaboració del pressupost,  i que aquest i les seves 4 
inversions fossin producte del diàleg ja que és segur que se’n trauria profit. 5 
La Sra. Comas diu que s’estan preparant unes exposicions, tal com ja van dir a la Comissió 6 
informativa. 7 
La Sra. Sancho diu que quan ella era a l’equip de govern es feien una o dues exposicions anuals que 8 
varen servir als alumnes de les escoles per fer un crèdit de síntesi. Afegeix que pensa que cal 9 
potenciar els museus ja que a través d’ells es pot estudiar la història del poble. Afegeix que en 10 
aquella època els museus també estaven oberts els caps de setmana. 11 
La Sra. Comas diu que  hi ha una persona amb un contracte de serveis que fa aquestes tasques. 12 
La Sra. Sancho diu que s’hauria de fer una pla de desenvolupament. 13 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que les al·legacions al pressupost que ha fet el grup de CiU 14 
depassen l’actual pressupost, ja que fan referència a moltes inversions que suposa que no es pretén 15 
que es facin en un sol any. Remarca que el seu grup ja es va comprometre a posar partida per la llar 16 
d’infants  quan es disposés del terreny i de les subvencions corresponents. Segueix explicant que a la 17 
reunió de la Comissió de Patrimoni es va quedar d’obtenir informació per veure quins són els 18 
requisits mínims legals per poder tenir un museu, ja que el que actualment hi ha són col·leccions. 19 
Referent a la proposta de posar l’arxiu a  l’edifici de la biblioteca actual,  diu que es té pensat que 20 
aquest espai quan quedi lliure serveixi com a extensió de les oficines municipals, ja que l’espai 21 
actual,   com tothom sap,  és del tot insuficient. Pel que fa a l’al·legació que feia referència a Font 22 
Bona, diu que tot i que s’ha retirat vol donar compte de l’assemblea que es va fer,  i on  es va 23 
acordar constituir  la Junta de Compensació i que el propietari majoritari, l’empresa Ibaluce, en 24 
formarà part i properament dipositarà l’aval que servirà per desencallar la urbanització. 25 
La Sra. Sancho insisteix en el tema de la llar d’infants i diu que no s’atorgarà la subvenció fins que 26 
no es tingui el projecte. La Sra. Sancho també diu que cal pensar en el tema dels aparcaments del 27 
nucli antic si es vol mantenir l’Ajuntament en aquest sector. 28 
El Sr. Alcalde respon que són conscients del tema, però que possiblement  caldria  començar a 29 
pensar en aparcaments disuassoris.  30 
 31 
El dictamen és aprovat amb el següent resultat: 32 
A favor                     8 33 
En contra                  4 34 
 35 
“Vistes les al·legacions presentades en el període d’informació pública  del pressupost municipal per 36 
a  l’exercici de 2004, per la Sra. Pilar Sancho i Espigulé, en representació del Grup Municipal de 37 
CiU  a l’Ajuntament de Llagostera. 38 
Atès que en síntesi les al·legacions fan referència a: 39 
Primera.- Construcció d’una nova llar d’infants a l’edifici de can Roig. 40 
En relació a aquest suggeriment s’ha de dir que l’equip de govern ja ha manifestat la seva voluntat 41 
d’instal·lar a la nova finca de can Roig la biblioteca municipal, per la qual cosa, tal com s’ha 42 
informat en diverses ocasions, l’equip de govern està fent gestions per  aconseguir un lloc adequat 43 
per a la nova llar d’infants. En  el moment en què es disposi del lloc es podrà encarregar el projecte 44 
amb càrrec a la partida destinada a plànols i projectes tècnics que figura en el pressupost municipal 45 
del 2004. Tampoc es considera convenient en aquest moment obrir una partida per iniciar les obres, 46 
ja que es desconeix quin serà el cost i per tant serà en el moment en què es tingui redactat el projecte 47 
que es procedirà a fer la corresponent previsió pressupostària. 48 
Segona.- Dinamitzar l’àrea de cultura i especialment els museus. 49 
Es suggereix la contractació d’un dinamitzador cultural per a aquesta àrea.  50 
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En relació a aquest tema, s’ha de dir que el desig de l’equip de govern és poder donar el màxim de 1 
serveis als veïns de Llagostera, però com és lògic els recursos de què es disposa són limitats, per la 2 
qual cosa s’han de marcar prioritats i en aquest moment no figura aquesta com a principal. Per altra 3 
banda s’ha de dir que la solució que es proposa de minorar la partida 51100/62000 per destinar-la a 4 
la contractació d’un dinamitzador cultural no és possible tècnicament ja que una correspon al capítol 5 
d’inversions i l’altra a despesa de personal i, per tant, del pressupost ordinari que caldria consignar 6 
cada any en el pressupost. 7 
Tercera.- Construir una nova biblioteca municipal. 8 
Aquest suggeriment queda contestat en la resposta primera. 9 
Quarta.- Iniciar pel sistema de cooperació la urbanització del sector Font Bona. 10 
Aquest suggeriment va molt més enllà que una al·legació al pressupost, ja que el fet d’assumir 11 
l’Ajuntament per cooperació aquesta urbanització exigeix un estudi molt acurat  per part de 12 
l’Ajuntament de les conseqüències que això comporta i, per tant, s’entén que en tot cas no és durant 13 
la informació pública del pressupost el moment de fer aquest suggeriment i que la solució proposada 14 
vol dir molt més que obrir una partida per avalar el 12%  del cost de les obres, requisit per altra 15 
banda que no seria necessari en cas que el sistema es canviés de compensació a cooperació, sinó que 16 
el que correspondria seria fer les necessàries previsions pressupostàries tant pel que fa a ingressos 17 
com a despeses per fer front a tots els tràmits així com al finançament de les obres. 18 
Cinquena.- Destinar l’actual biblioteca per ubicar-hi l’arxiu municipal i l’observatori astronòmic. 19 
Tal com ja s’ha dit, és voluntat de l’equip de govern instal·lar l’observatori astronòmic a la nova 20 
instal·lació de can Roig. Quant al destí de l’edifici de l’actual biblioteca una vegada estigui en 21 
funcionament la nova biblioteca a can Roig,  haurà de ser objecte de debat en el seu moment tenint 22 
en compte les necessitats del moment. 23 
Per l’exposat LA Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal i Participació Ciutadana  24 
proposa al Ple, l’adopció del següent acord:  25 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades en el període d’informació pública  del pressupost 26 
municipal per a l’exercici de 2004, per la Sra. Pilar Sancho i Espigulé, en representació del Grup 27 
Municipal de CiU  a l’Ajuntament de Llagostera. 28 
Segon.- Aprovar definitivament el pressupost municipal  per a l’exercici de 2004. 29 
 30 

3.2 Modificar l’acord de retribucions dels membres del Consistori.  31 
 32 
El Sr. Navarro pren la paraula i explica que quan es va adoptar l’acord no es va detectar que l’IPC 33 
que es posava era diferent del que s’aplica a la resta de treballadors municipals, per la qual cosa es 34 
va pensar que per ésser coherents calia fer aquesta modificació. 35 
 36 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  37 
 38 
“Vist el punt sisè de l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 31 de juliol de 2003, 39 
relatiu a les retribucions del membres del Consistori, segons el qual les quantitats fixades es 40 
modificarien anualment segons l’IPC de Catalunya, 41 
La Comissió Informativa d’urbanisme, hisenda, personal, ensenyament i esports proposa al Ple 42 
l’adopció del següent acord:  43 
Primer.- Modificar el punt sisè de l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 31 de 44 
juliol de 2003, relatiu a les retribucions del membres del Consistori, en el sentit que les quantitats 45 
fixades, tant pel que fa a les indemnitzacions com als descomptes, seran modificades anualment 46 
segons l’IPC estatal. 47 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i exposar-lo al Tauler d’anuncis de 48 
la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 49 
de règim local, modificat per la Llei 14/2000, de 29 de desembre.” 50 
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 1 

4t.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS, SOLIDARITTAT I 2 
COOPERACIÓ: 3 
 4 
4.1 Donar suport als encausats per l’”Operació estany”.  5 
 6 
El Sr. Villena explica que s’ha modificat el dictamen que inicialment va aprovar la Comissió 7 
informativa, ja que s’ha ampliat. Seguidament llegeix el nou dictamen que es proposa. 8 
La Sra. Sancho diu que a nivell global troben bé la proposta i que el seu vot serà favorable,  tot i que 9 
algun paràgraf el troben una mica pamfletari. 10 
 11 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen: 12 
 13 
“SOBRE L’OPERACIÓ ESTANY I LES EXTRADICIONS DE YOUB SAOUDI I MOHAMED 14 
BENABOURA 15 

En les últimes setmanes estem vivint el darrer capítol de l'obsessió del govern espanyol per 16 
trobar "terroristes" islàmics dins de l'Estat que li permetin justificar la seva intervenció a l'Iraq i el 17 
seu suport incondicional a la política de Bush, tal com es va posar de manifest en d'altres 18 
procediments com l'Operació Estany. 19 

L'11 de setembre passat va ser detingut al seu domicili de Salt Youb Saoudi, acusat d'un 20 
delicte de "terrorisme" consistent en el fet d'haver presentat dues persones que més tard haurien 21 
editat unes octavetes contra l'estat algerià. Des de llavors, en Youb Saoudi es troba en presó 22 
provisional i se li està tramitant un expedient d'extradició per ser deportat a Algèria. La mesura de 23 
presó provisional ha estat recorreguda tres vegades davant del Jutjat sense obtenir cap mena de 24 
resultat i en aquest moment es troba pendent un recurs d'apel·lació davant la Sala Penal de 25 
l'Audiència Nacional. Després de la detenció i el darrer dia del termini legal per fer-la, el govern 26 
algerià va "formalitzar" la petició d'extradició a través d'una "nota verbal" al Ministeri d'Afers 27 
Estrangers espanyol. En aquest moment el govern espanyol ha de resoldre sobre la continuació del 28 
procediment judicial d'extradició. 29 

L'1 de novembre va ser detingut al seu domicili de Banyoles Mohamed Benaboura,per tal de 30 
ser extradit a AIgèria per complir una sentencia de mort que li va ser dictada l'any 1998. El 31 
procediment de què deriva va ser un judici sumaríssim sense la presència deIs acusats pel qual varen 32 
ser condemnades a mort 22 persones per la mort d’un  policia. La majoria deIs que en aquells 33 
moments van ser condemnats van ser amnistiats amb l'arribada al poder del president Bouteflika. 34 
Aquest no és el cas de Mohamed perquè ell es trobava fora d'Algèria en el moment de la llei 35 
d'amnistia. 36 

El 22 de febrer va ser detingut al seu domicili de Banyoles, Djamel Boudjelthia per tal de ser 37 
extradit a Algèria en el mateix procediment  que Benaboura. L’extradició s’ha cursat a nom de Larbi 38 
Allag que és el nom que hi consta en documents que li han estat intervinguts a Djamel Boudjelthia.  39 
Djamel Boudjelthia va fugir a d’Algèria després de l’assassinat per part de grups paramilitars d’un 40 
seu germà i de la desaparició d’un altre germà seu; amb la por per la seva vida i de la seva família. 41 
En cas de continuar l’extradició, malgrat l’evident error d’identitat sabut per la Policia espanyola,  42 
correria el mateix risc de ser executat que Mohamed Benaboura.  43 

En Youb Saoudi, que és pare de quatre fills, va fugir d'Algèria el 1998 per por de ser 44 
assassinat, de manera que els fets de què se l'acusa van ocórrer quan en Youb Saoudi havia arribat a 45 
Girona després de passar per Melilla, on Creu Roja el va emparar inicialment per tramitar el seu 46 
estatut de refugiat. Per al cas d'en Mohamed Benaboura cal entendre'l d'una manera semblant, atès 47 
que va fugir també d’Algèria com a refugiat polític, estatut que mai no li ha estat reconegut per part 48 
de l'Estat espanyol. 49 
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Els motius reals de la detenció cal buscar-los arran de l'arxiu de l'"Operació Estany", en 1 
Youb Saoudi conjuntament amb d'altres afectats van interposar una querella contra José María 2 
Aznar i Ángel Acebes per totes les declaracions que van fer sobre els afectats en aquella operació i 3 
que van servir per 'justificar" el suport espanyol a l'atac nord-americà a l'Iraq. A més en Youb 4 
Saoudi i altres dels afectats van presentar una reclamació al Ministeri de Justícia demanant ser 5 
indemnitzats pels dos mesos que van passar injustament en situació de presó provisional. 6 

A Algèria encara és vigent la pena de mort, la qual podria ser aplicada en aquest cas als 7 
nostres companys. La decisió sobre els expedients d'extradició ha de passar un primer tràmit judicial 8 
davant de l'Audiència Nacional, però qui en té la decisió final és el govern espanyol. 9 

Davant de la greu situació generada pel govern del Partit Popular, en què es fa una constant 10 
equació entre immigració i delinqüència, accentuada profundament per la falsa vinculació que 11 
intenta bastir cada dia entre món àrab i terrorisme. 12 

Davant de la falta de consistència de les acusacions i el neguit que generen en les persones 13 
afectades i en tot l'entorn del qual formem part. 14 

A proposta de la Taula intercultural de Llagostera 15 
La Comissió Informativa de MEDI AMBIENT, PROTECCIÓ CIVIL, OBRES I SERVEIS, 16 

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ proposa al Ple l’adopció del següent acord:  17 
Primer.- Expressar la seva indignació per la situació generada i per la constant criminalització de la 18 
immigració. 19 
Segon.-  Manifestar el seu ple suport als encausats, i en especial a les sol·licituds que formalment es 20 
tramitin davant dels corresponents òrgans jurisdiccionals per a l'arxiu immediat de les diligències de 21 
l'"Operació Estany" i per a l'alliberament immediat de Youb Saoudi,  Mohamed Benaboura i Djamel 22 
Boudjelthia.  23 
Tercer.-  Sol·licitar al Ministeri de Justícia que en tot cas denegui l'extradició de Youb Saoudi,  24 
Mohamed Benaboura i Djamel Boudelthia a Algèria, un Estat on és vigent la pena de mort, així com 25 
que els sigui atorgat l'estatut de refugiat polític.  26 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Taula Intercultural de Llagostera i a la Plataforma “Aturem la 27 
Guerra” de Girona. “ 28 
 29 

5è.- PRECS I PREGUNTES.-  30 
 31 
La Sra. Sra. Sancho diu que per acord de la Junta de Govern Local del dia 27 de gener es compren 32 
una sèrie de cubells per a la recollida d’orgànica i pregunta si hi haurà més despeses per aquest 33 
concepte. 34 
El Sr. Noguera respon que sí, ja que aquest primer encàrrec correspon a la primera fase de la 35 
implantació que s’anomena  “salt 1” 36 
Seguidament la Sra. Sancho demana informació sobre l’acord de contractar educadors ambientals i 37 
diu si és una partida diferent dels 30.000€  que figuren en el conveni amb l’Associació de 38 
Naturalistes. 39 
El Sr. Noguera respon que no té res a veure una cosa amb l’altra, ja que els educadors ambientals es 40 
contracten per fer activitats a les escoles relacionades amb el medi ambient, que l’any passat va fer-41 
se en relació a  la deixalleria i aquest any es preveu treballar el tema de les rieres del poble. 42 
 43 
El Sr. Jordi Miquel pren la paraula i demana informació sobre els arbres que s’han plantat a la nova 44 
urbanització del sector Ganix i pregunta si el projecte d’urbanització ja contemplava aquest tipus 45 
d’arbres. 46 
El Sr. Alcalde respon que el projecte feia una proposta dels arbres a plantar  i que la Junta de 47 
Compensació va proposar canviar-la i que segons el seu entendre aquesta última proposta és millor. 48 
Informa que els arbres que s’han plantat que són objecte de polèmica no són pollancres, sinó una 49 
variant  de plàtans i que també hi ha altres espècies. 50 



 8

La Sra. Sancho diu que molta gent està preocupada pel arbres que es planten i pensa que seria bo 1 
estudiar-ho més bé. 2 
El Sr. Alcalde respon que s’ha parlat amb el jardiner que treballa per l’empresa i amb el mateix 3 
responsable de l’empesa constructora i han informat que són arbres que es planten arreu. 4 
 5 
Seguidament el Sr. Alcalde pren de nou la paraula i informa que és té intenció de fer una comissió 6 
de seguiment del PALS, ja que una de les propostes que feia era potenciar un determinat tipus 7 
d’arbres. 8 
La Sra. Sancho diu que caldria que un tècnic expert en aquesta matèria hauria de formar part de la 9 
comissió. 10 
El Sr. Villena informa que es té intenció de fer un pla director  de parcs i jardins. 11 
El Sr. Llinàs insisteix que es faci alguna actuació a la rotonda de la carretera de Tossa ja que,  tal 12 
com ha dit diverses vegades,  dóna molt mala imatge. 13 
El Sr. Villena respon que les plantes que hi ha ara sembla que s’estan refent i per tant es pensa no fer 14 
res de moment i esperar ja que per saber si unes plantes viuen o no es necessita deixar passar un 15 
temps. 16 
El Sr. Alcalde diu que no es pot oblidar que,  si bé és cert que les plantes que s’hi han fet sembla que 17 
no acaben d’arrelar,  abans no hi havia res,  només matolls i canyes. 18 
 19 
El Sr. Llinàs pregunta què es pensa fer amb els suros que es varen plantar al sector de Llagostera 20 
Residencial i que estan tots morts. 21 
El Sr. Alcalde respon que aquests arbres en la seva majoria quan es varen replantar varen arrelar, 22 
però que la forta calor de l’estiu  va fer que la majoria es morissin. 23 
El Sr. Llinàs diu que ell només pregunta què es pensa fer. 24 
El Sr. Alcalde respon que hi ha pendent una reunió amb el Conseller per parlar del tema de 25 
l’impacte sonor que tindrà la variant i que es podria proposar que a més de pantalles també es fes 26 
una actuació amb arbres. 27 
El Sr. Villena diu que quan ell va assumir la responsabilitat de l’àrea de serveis es va tenir especial 28 
cura de regar els arbres dues vegades per setmana, però va ésser un estiu molt calorós. 29 
 30 
La Sra. Aubó diu que no troba correcte la resposta que ha donat el Sr. Alcalde en relació a les 31 
al·lèrgies que poden produir els arbres que es planten al sector Ganix i que creu que seria millor 32 
consultar a un tècnic i que no li sembla bé parlar d’un pla director i de moment no fer res  tenint en 33 
compte les molèsties que pot causar. 34 
El Sr. Alcalde diu que ja ha respost a la pregunta i que cal tenir en compte que l’Ajuntament com a 35 
propietari del 10 per cent dels terrenys hi aporta la seva part i per tant aquest arbres no els ha 36 
encarregat l’Ajuntament i que no serà l’Ajuntament qui digui que s’han de canviar, ja que això 37 
voldria dir fer-se càrrec del cost i que per altra banda a molt llocs hi ha plàtans com per exemple la 38 
devesa de Girona. 39 
 40 
La Sra. Sancho pregunta al Sr. Sánchez sobre la pàgina web “llagostera.com” i pregunta de qui és. 41 
El Sr. Sánchez respon que és d’una societat legalment constituïda de la qual en forma part i que 42 
aquesta societat és qui paga actualment totes les despeses. 43 
La Sra. Sancho diu que pensa que pot donar lloc a confusió i que es pensi que és de l’Ajuntament. 44 
El Sr. Sánchez respon  que en un moment determinat va fer la funció de pàgina web de 45 
l’Ajuntament, per la qual cosa rebia una subvenció, però que des que l’Ajuntament té la seva pròpia 46 
pàgina web no és així. Per altra banda diu que de mica en mica la gent va distingint la diferència 47 
entre què és una pàgina web.  com. i una org. 48 
El Sr. Alcalde diu que l’Ajuntament en aquests moments no té res a veure amb llagostera.com. 49 
 50 
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El Sr. Miquel pren la paraula i diu que quan s’arrangen els camins de pagès es fan actuacions molt 1 
costoses però que quan plou els camins es malmeten igualment diu si no seria millor fer actuacions 2 
més petites però més sovint. 3 
El Sr. Jordi Noguera diu que també es fan actuacions menys importants i explica quines són les que 4 
s’han fet últimament. 5 
 6 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts d’onze del vespre s’aixeca la sessió de la qual 7 
s’estén la present  acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho certifico.   8 



 1

ACTA Nº 4/2004 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 31 DE MARÇ DE 2004.-  2 

 3 

A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia trenta-u de març de l’any dos mil quatre 4 
es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència de l’Alcalde Sr. 5 
Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep Sánchez Gavilán, 6 
Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Antoni Navarro 7 
Robledo, Eugènia Comas Alsina, Rafel Villena Sánhez, Pilar Sancho Espigulé, Immaculada 8 
Aubó Casadevall i Jordi Miquel Perxachs.  9 
Excusa la seva assistència el Sr. Narcís Llinàs Gavilán.   10 
El Sr. Josep Aliu Mundet  s’incorporarà després de jurar el seu càrrec de regidor.   11 
Actua de Secretària  la Sra. Dolors Torrents Barnadas.   12 

 13 

1r.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SR. JOSEP ALIU MUNDET. 14 
 15 
Per part del Sr. Alcalde es crida el Sr. Josep Aliu i Mundet  perquè procedeixi a jurar o 16 
prometre el càrrec de regidor. 17 
Compareix el Sr. Aliu i  manifesta:   Prometo per la meva consciència i honor complir  18 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 19 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 20 
 21 
El Sr. Alcalde felicita el Sr. Aliu, ja que considera que és un privilegi treballar per al poble  22 
i li  desitja molt d’encert. 23 
El Sr. Aliu passa a ocupar el seu lloc com a regidor. 24 
 25 

2n.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 17 i 25-2-2004. 26 
 27 
Acta del dia 17 de febrer: S’aprova per unanimitat.  28 
 29 
Acta del dia  25 de febrer:  30 
A petició de la Sra. Sancho, s’introdueixen les següents esmenes: 31 
A la pàgina 8, línia 41 després de “la Sra. Sancho pregunta” cal afegir-hi “al Sr. Sánchez” i 32 
a la línia  42 després de “legalment constituïda”, cal afegir-hi, “de la qual en forma part”.  33 
Amb les anteriors esmenes,  l’acta és aprovada per unanimitat. 34 
 35 

3r.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE 36 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR:  37 
 38 

3.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  39 
 40 
El Sr. Alcalde dóna compte dels decrets núm. 249 al 415 i diu que estan a disposició de 41 
tothom qui els vulgui examinar. 42 
També dóna compte del decret núm. 444/2004, pel qual s’aprova la liquidació del 43 
pressupost de l’exercici del 2003. 44 
 45 

3.2 Acords de la Junta de Govern Local.  46 
 47 
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Junta de Govern: 48 
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Sessió del dia 2-3-2004:  1 
Contractació de la Sra. Marta Sureda en règim d’interinitat per a les tasques d’auxiliar de 2 
biblioteca. 3 
Contractació del Sr. Ricard Albertí  en règim d’interinitat per a les tasques d’oficial 2ª. 4 
 5 
Sessió del 10-3-2004: 6 
Nomenament del Sr. Rafel Villena com a representant del futur Consell de Cooperació de 7 
la Diputació.   8 
Sol·licitud de subvenció per a la construcció dels vestidors del camp de futbol. 9 
 10 
Sessió del 13-3-2004:  11 
Aprovar les bases i convocar concurs per a la provisió de llocs de treball inclosos a l’oferta 12 
pública de 2004. 13 
Nomenament del Sr. Ivan Moya Blázquez com a agent de la Policia Local. 14 
 15 
Sessió del 30.3.2004: 16 
Donar  suport a l’escrit presentat per la Coordinadora Antilínia de les Gavarres en relació 17 
als fets succeïts  el dia 26 de setembre de 2001, en els quals es va veure implicat el Sr. Jordi 18 
Noguera. 19 
El Sr. Alcalde informa  que en el proper Ple es proposarà que el Ple també doni suport en 20 
aquest tema. 21 
 22 

3.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 23 
representació.  24 
 25 
El Sr. Alcalde informa del següent: 26 
 27 
El dia 10 de març es va posar la bandera del Tibet al balcó de l’Ajuntament. 28 
El dia 8 de març dia de la Dona Treballadora  també es va posar la bandera com a acte 29 
reivindicatiu. 30 
Que s’ha publicat al DOGC l’aprovació definitiva del POUM, per la qual cosa ja és vigent. 31 
Que en el DOGC del dia 18 de març s’anuncia la contractació de la redacció del projecte 32 
constructiu del desdoblament de la variant de Llagostera. 33 
Dóna compte de la comunicació de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 34 
Catalunya  que estima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya contra el Decret 35 
de l’Alcaldia de data 26-9-2001, pel  qual s’ordenava la suspensió immediata de les obres 36 
de la línia d’alta tensió. 37 
Informa que va adreçar escrits de condol dirigits a l’Alcalde de   Madrid i a la Presidenta de 38 
la Comunitat autònoma,  amb motiu dels atemptats de l’11 de març. 39 

 40 
3.4 Contractacions de personal.  41 
 42 
L’Alcalde manifesta que ja se n’ha donat compte a l’apartat 3.2.  43 

 44 
4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME: 45 
 46 

4.1 Aprovar la permuta d’una part de la zona verda del Pla Parcial Mas Gotarra amb 47 
una finca propietat de COLLVI, S.A. 48 
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Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde pren la paraula i explica que es tracta de dues finques 1 
que envolten l’antic molí de Can Gotarra i que la zona verda donava accés a la zona verda 2 
del darrera el molí i que era un accés difícil, per la qual cosa amb aquest canvi es millora la 3 
zona verda i per altra banda permetrà una millor conservació de la bassa,  que està 4 
catalogada. 5 
La Sra.  Sancho pren la paraula i diu que estan d’acord amb la proposta,  ja que es millora 6 
la zona verda  i que pensen que el propietari també en surt beneficiat. Pel que fa a la 7 
preservació de la bassa,  no ho tenen tant clar, ja que queda en un espai privat i per tant no 8 
s’hi  tindrà accés. 9 
El Sr. Alcalde respon que les finques permutades tenen la mateixa superfície i que la zona 10 
verda millora i que,  encara que la bassa no sigui de propietat municipal,  forma part del 11 
patrimoni del municipi. 12 
 13 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  14 
 15 
“Vist l’expedient de permuta d’una zona verda municipal del Pla parcial Mas Gotarra, de 16 
1.218 m²,  per un altre terreny de la mateixa superfície, propietat de l’empresa COLLVI, 17 
S.A., situat també al Pla parcial Mas Gotarra; permuta amb la qual es dóna compliment al 18 
conveni urbanístic subscrit en data 9.12.2002. 19 
Vist l’informe de la secretària de la corporació i la valoració pericial dels terrenys a 20 
permutar que ha fet l’arquitecta municipal. 21 
Atès que s’ha donat compte de l’expedient al Departament de Governació als efectes de 22 
l’article 40.1.c. del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 23 
patrimoni dels ens locals. 24 
I d’acord amb l’article 210 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 25 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,  els articles 47, 48 i 26 
concordants del referit reglament;  27 
Aquesta alcaldia proposa l’adopció del següent acord: 28 
Primer.- Declarar com a bé patrimonial la finca de titularitat municipal que a continuació 29 
es descriu:  30 

URBANA.- Peça de terreny, edificable, de forma poligonal irregular, de 31 
1218 m², situat a la Urbanització Mas Gotarra, terme municipal de Llagostera, que 32 
confronta: al nord, part amb el carrer del Porxo, al que dóna front, i part amb resta 33 
de finca matriu de procedència (registral 3906-N); al sud, amb zona verda municipal 34 
de què se segrega; i a l’est i a l’oest, amb la mateixa resta de finca matriu de 35 
procedència (registral 3906-N). És la finca grafiada de color taronja en el plànol 36 
annex. 37 

INSCRIPCIÓ: Es part i se segrega de la finca inscrita al Registre de la 38 
Propietat 1 de Girona, tom 2612, llibre 120, foli 99, finca 5648, inscripció 1ª. 39 

TÍTOL: Pertany a l’Ajuntament de Llagostera per cessió urbanística gratuïta, 40 
en virtut de l’escriptura atorgada en data 10.5.1990, davant del notari que fou de 41 
Cassà de la Selva, Raimundo Fortuny Marqués (núm. 384 del seu protocol). 42 

CÀRREGUES: No en té. 43 
Segon.- 1.- Permutar la finca municipal descrita a l’apartat anterior, valorada en 117.166’28 44 
€., per la finca propietat de l’empresa COLLVI, S.A., valorada  també en 177.166’28€, que 45 
a continuació es descriu:  46 

URBANA.- Peça de terreny, qualificat de zona verda, de forma poligonal 47 
irregular, de 1218 m², coneguda per Molí d’en Gotarra, situat a la Urbanització Mas 48 
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Gotarra, terme municipal de Llagostera, que confronta: al nord, amb vial públic al 1 
que dóna front; al sud, amb zona verda municipal; a l’est, amb límit de la 2 
Urbanització Mas Gotarra; i a l’oest, amb finca matriu de què se segrega. És la finca 3 
grafiada de color verd en el plànol annex. 4 

INSCRIPCIÓ: Es part i se segrega de la finca inscrita al Registre de la 5 
Propietat 1 de Girona, tom 2680, llibre 126, foli 68, finca 5959, inscripció 3ª. 6 

TÍTOL: Pertany a COLLVI, S.A. en virtut de l’escriptura de compravenda 7 
atorgada en data 11.4.1997, davant del notari que fou de Figueres, Raimundo 8 
Fortuny Marqués (núm. 478 del seu protocol). 9 

CÀRREGUES: No en consten. 10 
2.- Si hi hagués diferència de valor a favor del bé particular no serà objecte de compensació 11 
per part de l’Ajuntament. 12 
3.- Les despeses (notari, registre, etc.) derivades d’aquesta permuta seran repartides a parts 13 
iguals, mentre que els tributs se satisfaran segons determini l’específica normativa 14 
reguladora. 15 
Tercer.-  1.- Disposar que la finca descrita a l’apartat primer, que s’adjudica a COLLVI, 16 
S.A., no podrà constituir finca registral independent, sinó que s’haurà d’agrupar o agregar a 17 
la resta de la finca confrontant de la mateixa propietat (registral 5959), amb la que formarà 18 
una única finca registral de caràcter indivisible. 19 
2.- Agregar la finca descrita l’apartat segon a la zona verda confrontant, propietat de 20 
l’Ajuntament. 21 
Quart.- Practicar les anotacions i inscripcions que siguin pertinents, tant a l´Inventari de 22 
béns municipal com al Registre de la Propietat. 23 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, o regidor en qui delegui, per a l’adopció i firma de tots aquells 24 
actes i documents que siguin necessaris per a l’execució i efectivitat dels anteriors acords i, 25 
molt especialment, per a l’atorgament de la corresponent escriptura pública. 26 
Sisè.- Notificar-ho a COLLVI, S.A.” 27 
 28 

4.2 Suspensió cautelar de l’atorgament de llicències i tramitacions a dues finques 29 
edificables (clau 10) situades a l’Avinguda de l’Esport.  30 
 31 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde  explica que amb l’aprovació del POUM aquestes 32 
finques quedaven envoltades de terrenys destinats a equipaments  i que,  per tant,  no es veu 33 
convenient que siguin destinades a la construcció d’habitatges, sinó que es millor destinar-34 
les a equipaments. Afegeix que seria una bona opció per ubicar-hi la Llar d’infants.  35 
La Sra. Aubó pren la paraula i diu que quan es va exposar a la Comissió informativa en un  36 
primer moment els va semblar be, però que,  una vegada reflexionat,  pensen que atès que 37 
fa tan poc que s’ha aprovat el POUM,  no queda justificat, ja que els propietaris són 38 
víctimes d’una manca de previsió i que per altra banda si els propietaris  hi estan d’acord 39 
bé, però en cas contrari el tema es pot allargar molt i la guarderia s’hauria d’haver construït 40 
aquest any. 41 
La Sra. Sancho diu que per justificar aquest canvi ha d’haver-hi una raó molt urgent i que 42 
els propietaris queden indefensos, ja que varen tenir unes despeses per urbanitzar i ara se’ls 43 
treu la possibilitat d’edificar. 44 
El Sr. Alcalde respon que el sorprèn el canvi de criteri des de la Comissió informativa i que 45 
l’interès municipal va més enllà dels interessos d’uns propietaris, que per altra banda han 46 
tingut temps sobrat de presentar projectes per construir i que no és cert que se’ls deixa 47 
indefensos, ja que podran fer les mateixes reclamacions que haguessin pogut fer al POUM. 48 



 5

Afegeix que ja s’ha contactat amb un dels propietaris  i que espera poder arribar a acords, ja 1 
que no es voldria haver de seguir els tràmits de l’expropiació. Explica que se’ls oferirà una 2 
permuta amb altres terrenys de propietat municipal, d’acord amb l’edificació teòrica dels 3 
terrenys. Pel que fa a la urgència, es justifica si finalment hi haurà la Llar d’infants , però  4 
en tot cas creuen que és igual d’oportú ara que fa sis mesos. 5 
La Sra. Sancho diu que la seva oposició no és només per defensar el propietari, però,  tal 6 
com ja han dit diverses vegades,  si és per fer la Llar d’infants,  la seva opció seria una 7 
altra. 8 
 9 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat: 10 
A favor:  8  (ELL) 11 
En contra:  4  (CiU) 12 
 13 
“Atès que el nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Llagostera ha 14 
qualificat com a equipament públic una peça de terreny contigua a la zona esportiva 15 
municipal, que ha deixat completament envoltades dues porcions de terreny edificable (clau 16 
10) existents a l’Avinguda de l’Esport. 17 
Atès que aquesta circumstància fa necessari estudiar la reforma urbanística d’aquells dos 18 
terrenys, amb la finalitat d’harmonitzar-la amb la qualificació del seu entorn. 19 
Vist el plànol de l’àmbit, elaborat pels serveis tècnics municipals. 20 
I de conformitat amb l’article 70 i 72 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, i 21 
l’article 6 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial 22 
de la Llei d’urbanisme. 23 
Aquesta Comissió Informativa proposa l’adopció del següent acord:   24 
Primer.- Suspendre cautelarment la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 25 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització complementaris, així com l’atorgament de 26 
llicències de parcel.lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament 27 
de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 28 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, a l’àmbit de les 29 
dues porcions de terreny edificable (clau 10) existents a l’Avinguda de l’Esport, que es 30 
grafien en el plànol de delimitació que consta a l’expedient, pel termini màxim d’un any, 31 
amb la finalitat d’estudiar-ne la reforma del planejament urbanístic que li és d’aplicació. 32 
Segon.- Publicar aquest acord al BOP i al tauler d’edictes de la corporació, i donar-ne 33 
trasllat als propietaris de terrenys inclosos dins l’àmbit objecte de suspensió. 34 
Tercer.- Encarregar als serveis tècnics municipals l’estudi i, si s’escau, la redacció de la 35 
reforma del planejament urbanístic aplicable a les finques objecte de suspensió.” 36 
 37 

5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL I PARTICIPACIÓ 38 
CIUTADANA: 39 
 40 

5.1 Aprovar Modificació de Crèdit nº 1/2004 del Pressupost Municipal.  41 
 42 
El Sr. Navarro pren la paraula i explica que   quan es va aprovar el pressupost  ja es va dir 43 
que aquest era ajustat i que a mesura que arribessin les subvencions s’irien fent les 44 
modificacions pertinents segons les opcions que ja estaven pensades. Per altra banda diu 45 
que les necessitats de funcionament obliguen a ajustar les partides aprovades inicialment. 46 
Seguidament explica quines són les modificacions que es proposen i la procedència dels 47 
fons. 48 
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La Sra. Sancho pren la paraula i diu que ha observat que hi ha  un error de suma en la 1 
modificació. Afegeix que  al seu entendre fa molt poc que es va aprovar el pressupost i  que 2 
aquest ha de servir per fer una planificació  per a tot l’any  i  serveix per fixar les actuacions 3 
que es preveuen  i que cal contemplar-les i,  si no s’obtenen subvencions,  recórrer al crèdit.   4 
Tot i això diu que hi votaran a favor,  ja que estan d’acord en el sentit de la modificació. 5 
El Sr. Alcalde manifesta la seva satisfacció pel vot favorable del grup de CiU. 6 
El Sr. Navarro diu que el pressupost és una promesa que s’intentarà complir i que,  pel que 7 
ha dit la Sra. Sancho de recórrer a operacions de crèdit per finançar les inversions,  s’ha de 8 
tenir en compte les limitacions que comporta l’obligació de complir el dèficit zero. 9 
La Sra. Sancho respon que d’aquesta manera es desconeixen quines són les prioritats de 10 
l’equip de govern. 11 
El Sr. Navarro respon que les prioritats estan en el programa electoral i que l’objectiu és al 12 
cap de quatre anys  haver complert el màxim el programa. 13 
El Sr. Noguera pren la paraula i explica que,  pel que fa a la modificació per la compra de 14 
contenidors,  diu que ve justificada pel fet que en  treure de nou la deixalleria a concurs es 15 
pensa que és millor que hi hagi contenidors més grossos per estalviar despeses de viatge i 16 
s’aprofita que estan subvencionats en la seva totalitat per comprar-los. 17 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que ja quan es va aprovar el pressupost es va dir que es 18 
farien inversions segons les subvencions que es concedissin, per altra banda diu que sis 19 
anys enrera el pressupost s’aprovava el mes de març. 20 
La Sra. Sancho respon que quan el Sr. Postigo  estava a l’oposició acusava l’equip de 21 
govern de manca de previsió. 22 
 23 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  24 
 25 
“Atès que en el desenvolupament de la gestió del pressupost hi ha partides que no hi estan 26 
consignades i d’altres insuficientment dotades, procedeix ara fer les modificacions 27 
corresponents.  28 
Aquesta Comissió Informativa  proposa al Ple d’adopció del següent acord : 29 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/04 del 30 
pressupost municipal de l’exercici 2004, que inclou les següents variacions:  31 
  32 

AJUNTAMENT 33 
Suplements de crèdit 34 
43200.62200 Vestidors brigada 28.000,00 euros 35 
51100.61102 Xarxa separativa Fonollerons 7.834,38 euros 36 
Crèdit extraordinari 37 
22200.62600  Material informàtic policia             1.650,00 euros 38 
44200.62500 Contenidors banyera 11.016,00 euros 39 
51100.60101 Condicionament accés al CAP 92.198,00 euros 40 

  Total:  140.698,38 euros 41 
Procedència dels fons 42 
Crèdit extraordinari 43 
45507 Agència Catalana de Residus 11.016,00 euros 44 
46204 Transf. Diputació – vestidors brigada 6.000,00 euros 45 
46205 Transf. Diputació – accés al CAP 49.952,00 euros 46 
Romanent líquid de tresoreria 73.730,38 euros 47 

  Total: 140.698,38 euros   48 
         49 
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RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA 1 
Suplements de crèdit 2 
412.62200 Millores edifici 19.000,00 euros 3 
412.62300 Maquinària i utillatge 5.000,00 euros 4 
412.62500 Mobiliari 6.000,00 euros 5 

  Total:  30.000,00 euros 6 
Majors ingressos 7 
48000 Donacions 30.000,00 euros 8 

  Total:  30.000,00 euros 9 
Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci 10 
en el B.O.P. i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i reclamacions. 11 
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense 12 
necessita de nou acord.” 13 
 14 

6è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA  I 15 
SERVEIS SOCIALS: 16 
 17 

6.1 Declarar la reversió a favor de l’Ajuntament dels terrenys cedits per construir-hi 18 
una Casa Cuartel de la Guàrdia Civil.  19 
 20 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que aquest tema no és nou, que inicialment es va fer un 21 
conveni amb la Guàrdia Civil per a cessió d’us temporal de part de les instal·lacions per 22 
ubicar-hi les oficines de la Policia Local i que posteriorment la Gerencia de Infraestructuras 23 
del Estado va comunicar que la Guàrdia Civil no era competent per fer aquest cessió i va 24 
proposar un acord en el sentit que aquell organisme cediria a l’Ajuntament una part de les 25 
instal·lacions, però que l’Ajuntament havia de renunciar a la resta de drets que li poguessin 26 
correspondre. A la vista d’això es va demanar un informe al Serveis Jurídics de la 27 
Diputació de Girona, els quals consideren que l’Ajuntament té dret a la reversió, ja que no 28 
s’han acomplert les condicions imposades quan es va cedir el terreny; i a més l’Ajuntament 29 
va aportar una quantitat de diners per a la construcció del Cuartel de la Guàrdia Civil. 30 
 31 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  32 
 33 
“Vist l’expedient instruït per a la reversió dels béns cedits per a la construcció de la Casa 34 
Cuartel de la Guardia Civil, 35 
Atès que la Comissió de Govern, en sessió tinguda el dia 9 de desembre de 2003, acordà 36 
iniciar expedient per a la reversió a l’Ajuntament dels dits terrenys, 37 
Atès que es donà audiència a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la 38 
Seguridad del Estado del Ministerio del Interior per tal que presentés al·legacions sense que 39 
per part d’aqueix organisme se n’hagi fet cap, 40 
Atès que no s’ han acomplert les condicions que es fixaven en l’acord de cessió dels dits 41 
terrenys per part de l’Ajuntament per a la construcció de la Casa Cuartel de la Guardia 42 
Civil, 43 
Atès que el Ministerio del Interior en data 30 de maig va trametre a l’Ajuntament un 44 
conveni pel qual proposava que una part dels terrenys cedits revertissin a l’Ajuntament, 45 
mentre que havia de renunciar a la resta, la qual cosa perjudicava els interessos municipals, 46 
ja que en no haver-se acomplert les condicions fixades en la cessió s’entenia que 47 
l’Ajuntament tenia dret a la reversió,  48 



 8

Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics de la Diputació de Girona, on es posa de manifest 1 
el dret de l’Ajuntament a obtenir la reversió dels dits terrenys, 2 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 3 
Primer.- Declarar la reversió a favor de l’Ajuntament dels terrenys cedits de forma gratuïta 4 
a l’Estat per acord del Ple de data 24 de febrer de 1981 amb la finalitat de construir-hi una 5 
Casa Cuartel de la Guardia Civil. 6 
Segon.- Comunicar aquest acord a  la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la 7 
Seguridad del Estado del Ministerio del Interior. 8 
Tercer.- Facultar l’Alcalde-President o regidor en qui delegui per a quantes actuacions 9 
siguin necessàries per a l’execució d’aquest acord.” 10 
 11 

6.2 Aprovar el Plec de Clàusules econòmico-administratives que regiran el concurs 12 
lliure d’una llicència d’auto-taxi.  13 
 14 
Es llegeix el dictamen i,  sense que ningú no demani la paraula,  s’aprova per unanimitat:  15 

 16 
“Atès que hi havia una llicència de taxi concedida a nom del Sr. Casimiro Sebastian Hijazo 17 
pel turisme Mercedes Benz matrícula GI-0131-BJ i atès que es va jubilar, es va donar de 18 
baixa de la plaça que tenia concedida de llicència d’auto-taxi, segons acord de Comissió de 19 
Govern en sessió del dia 6-11-2002, quedant vacant una nova plaça de taxi.   20 
Havent-hi actualment dues places de taxi lliures i per tal de garantir la qualitat d’aquest 21 
servei en el municipi, 22 
Examinat  el Plec de Clàusules administratives per a l'adjudicació mitjançant  concurs lliure 23 
d’ una llicència d'auto-taxi  per  al servei   de  transport  urbà  i  trobat  conforme,  es   24 
dictamina favorablement.  25 
Primer.- Aprovar  el Plec de Clàusules administratives que regiran el concurs lliure d’una 26 
llicència d’auto-taxi per al servei de transport urbà. 27 
Segon.-   Exposar-lo  al  públic durant el termini de quinze dies  en  el Butlletí  Oficial de la 28 
Província a efectes d'examen  i  reclamacions. 29 
Tercer.- Convocar  concurs  per a l'adjudicació  d’una  llicència d’auto-taxi i disposar-ne  30 
la publicació simultàniament  amb  l'anunci  de convocatòria.” 31 

 32 
6.3 Aprovar dictamen sobre les modificacions en la regulació del padró municipal 33 
d’habitants introduïdes per la reforma de la llei d’estrangeria.  34 
 35 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que quan es va tractar el tema a la Comissió 36 
Informativa varen posar com a condició que s’esmenés el text i,  atès que s’ha recollit la 37 
seva petició, el seu vot serà favorable. 38 
 39 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  40 
 41 
“Sensibles als greus problemes originats per les desigualtats entre els països d’arreu del 42 
món, solidaris amb la dramàtica situació dels països empobrits que representa un 43 
menyspreu a la dignitat i els drets de les persones i una amenaça a la pau, i conseqüents 44 
amb l’exemple de la ciutadania llagosterenca que ha demostrat prou l’adhesió als valors de 45 
la justícia i la solidaritat, 46 
A proposta de la Taula Intercultural de Llagostera, 47 
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Ateses les declaracions del Secretari d’Estat, Delegat del Govern per a l’estrangeria i la 1 
immigració, Sr. Fernández Miranda, demanant als ajuntaments que no empadronin els 2 
immigrants que no disposin del permís de residència "com una de les claus per lluitar 3 
contra la immigració il·legal", 4 
Atès que aquestes recomanacions constitueixen una crida a la vulneració de l’article 15 de 5 
la Llei de Bases de Règim Local que diu "tot espanyol o estranger que visqui en territori 6 
espanyol haurà de ser empadronat al municipi on resideix habitualment" i que així mateix 7 
aquesta vulneració es fa extensiva a l’article 54 del Reglament estatal de població i 8 
demarcació, que diu textualment "Toda persona que viva en España está obligada a 9 
inscribirse en el Padrón del Municipio donde resida habitualmente", així com també la 10 
resolució del Ministeri de Presidència, de 21 de juliol de 1997, d’instruccions tècniques als 11 
ajuntaments sobre actualització del padró d’habitants, 12 
Atès que a la nostra vila hi resideix un considerable nombre de persones immigrades, que 13 
han estat ateses normalment pel nostre Ajuntament, en l’exercici d’un dret recollit i regulat 14 
per llei, 15 
Atès que en aquests moments la inscripció al padró municipal de ciutadans estrangers no 16 
comunitaris ha estat determinant per a la seva integració en el nostre municipi a partir 17 
d’allò que disposa la mateixa llei d’estrangeria en matèria d’arrelament i veïnatge civil, 18 
Atès que no empadronar part dels veïns residents als municipis suposaria, a més de greus 19 
problemes per tots plegats, una absurda manera de negar la realitat, 20 
Atès que els ajuntaments necessitem conèixer amb la major exactitud possible quina és la 21 
realitat social i demogràfica de la població a la qual s’ha d’atendre, 22 
Atès que continuar amb suggeriments i declaracions com les del Secretari d’Estat dificulten 23 
els processos d’inserció i afavoreixen les actituds xenòfobes i intolerants entre els nostres 24 
vilatans i dificulten els esforços fets des del nostre Ajuntament per afavorir la convivència i 25 
la integració, 26 
Atès que amb data 22 de desembre de 2003 va entrar en vigor la nova Llei d’Estrangeria 27 
(text consolidat de reforma de la Llei Orgànica 4/2000), que deixa desemparades les 28 
persones immigrades que no han pogut regularitzar la seva situació  i, per tant, queden 29 
privades de drets humans bàsics com el de reunió, d’associació, de sindicació o de vaga i de 30 
l’assistència sanitària o el dret d’educació, entre altres, 31 
Atès que qualsevol cessió de dades de persones estrangeres no comunitàries amb la finalitat 32 
d’exercir un dret sancionador i d’elaborar llistes de persones “non grates” a la nostra vila i 33 
societat, resulta contrària a la Declaració universal de Drets Humans i els tractats i els 34 
acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats pel l’estat espanyol. 35 
Atès que la Constitució espanyola en el seu article 140 garanteix l’autonomia dels 36 
municipis en el govern i l’administració municipal. 37 
La Comissió Informativa de SEGURETAT CIUTADANA, SERVEIS SOCIALS, 38 
PROMOCIÓ LOCAL, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, SANITAT I CONSUM 39 
proposa al Ple l’adopció del següent  acord:   40 
Primer.- Desaprovar les recomanacions de no empadronar els immigrants en situació 41 
irregular rebutjant les declaracions del Delegat del Govern per a l’estrangeria i la 42 
immigració, Sr. Fernández Miranda.  43 
Segon.-  L’Ajuntament de Llagostera no alterarà l’empadronament de persones 44 
immigrades, encara que no acreditin el permís de residència, entre d’altres coses, perquè 45 
això seria contrari a la legislació vigent i al deure d’atendre tots els ésser humans.  46 
Tercer.- Denunciar qualsevol discriminació de fet per raó d’origen en matèria d’igualtat de 47 
drets i, especialment, l’accés al padró municipal, i els drets fins ara garantits a partir del 48 
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Padró, com ara la sanitat, l’educació i els serveis socials de les persones nouvingudes al 1 
nostre municipi. 2 
Quart.- En acompliment d’allò que disposa l’article 22.2 de la llei orgànica 15/1999 de 3 
protecció de dades, l’Ajuntament de Llagostera rebutjarà qualsevol petició indiscriminada 4 
de cessió de les dades del padró municipal amb finalitats policials al Ministerio del Interior 5 
de l’Estat Espanyol i limitarà la informació a peticions circumscrites a casos o assumptes 6 
determinats i degudament justificats. 7 
Cinquè.- L’Ajuntament de Llagostera continuarà en el treball d’empadronament tal com 8 
defineix la Llei de bases de regim local, especialment l’article 15 i següents, i continuarà 9 
potenciant programes que afavoreixin la inserció social de les persones immigrades.” 10 
 11 

7è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT I CULTURA:  12 
 13 

7.1 Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i l’Associació Cultural “El 14 
Papu-Tisores”.  15 
 16 
La Sra. Comas pren la paraula i explica que aquest conveni ja fa anys que es ve signant, que 17 
aquest any han canviat les persones que porten el Butlletí. Seguidament explica el contingut 18 
del conveni. 19 
 20 
El Ple se’n dóna per assabentat. 21 

 22 
8è.- MOCIONS (Prèvia aprovació de la seva urgència).  23 
 24 
No se’n presenten.  25 
 26 

9è.- PROPOSTES URGENTS.-  27 
 28 
9.1 Aprovació de la urgència de la proposta relativa al Pla Director de Mobilitat de 29 
l’àrea metropolitana de Girona.- 30 
 31 
El Sr. Alcalde diu que hi ha una proposta que caldria tractar per urgència sobre el tema del 32 
Pla Director de Mobilitat de l’àrea metropolitana de Girona. Afegeix que aquest acord ja ha 33 
estat aprovat per diferents Ajuntaments i el Consell Comarcal. 34 
 35 
S’aprova la urgència per unanimitat dels presents. 36 
 37 

9.2 Proposta relativa al Pla Director de Mobilitat de l’àrea metropolitana de Girona.  38 
 39 
Es llegeix la proposta i la Sra. Sancho diu que l’acord no fa cap referència als Ajuntaments. 40 
El Sr. Alcalde diu que parla d’organismes competents i que entre aquests s’entén que hi ha 41 
els Ajuntaments. 42 
 43 
S’aprova per unanimitat la següent proposta:  44 
 45 
“Vist l’acord adoptat pel Consell Comarcal del Gironès en el Ple del 17 de desembre de 46 
2003 i atès que es considera una proposta positiva  en benefici d’una mobilitat sostenible, 47 
es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 48 
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Primer.- Sol·licitar a la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya 1 
l’acceleració del Pla Director de Mobilitat de l’àrea metropolitana de Girona i iniciar el 2 
procés de creació de l’Autoritat del Transport Metropolità de Girona que, amb la 3 
coordinació de tots els organismes implicats, les empreses públiques i privades de transport 4 
de l’àrea, aconsegueixin la màxima eficàcia i eficiència en el sistema de transport dels 5 
ciutadans i ciutadanes de la comarca del Gironès. 6 
Segon.- Manifestar que l’Ajuntament de Llagostera entén que aquesta Autoritat del 7 
Transport Metropolità de Girona hauria de tenir entre les seves funcions: 8 

 Planificar les infrastructures del transport públic de viatgers en el seu àmbit territorial. 9 

 L’establiment de l’àmbit geogràfic del seu funcionament. 10 

 La coordinació entre totes les empreses de transport de l’àrea. 11 

 La proposta de carrils-bus als municipis de l’àrea. 12 

 Aconseguir els acords de finançament amb les administracions públiques per sufragar 13 
els possibles dèficits dels serveis. 14 

 L’establiment de les seves competències i dels seus òrgans de govern. 15 

 El control dels ingressos, els costos i les inversions de les empreses. 16 

 Altres funcions que puguin ser d’interès. 17 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Transports de la Generalitat de 18 
Catalunya i al Consell Comarcal del Gironès.” 19 
 20 
10è.- PRECS I PREGUNTES.-  21 
 22 
El Sr. Jordi Miquel pren la paraula i pregunta quins tràmits segueix l’Ajuntament per 23 
expedir els certificats que demanen els immigrants relatius a les condicions dels habitatges 24 
per fer reagrupaments familiars. 25 
El Sr. Alcalde respon que són els tècnics els que fan l’informe i que els  ho preguntarà. 26 
La Sra. Sancho aclareix  que l’objectiu de la pregunta és que es controlin les condicions 27 
sanitàries i els immobles tinguin un mínim de dignitat i que no siguin llocs petits amb molta 28 
gent.   29 
El Sr. Alcalde diu que en tot cas caldria fer un control a través de Serveis socials. 30 
 31 
El Sr. Miquel pren de nou la paraula i diu si  hi ha  data per obrir la variant. 32 
El Sr. Alcalde respon  que es preveu que per Setmana Santa  s’hi pugui circular i que en els 33 
propers dies vindrà el Conseller d’Obres Públiques per comprovar si és possible. 34 
 35 
El Sr. Miquel pregunta si s’ha sol·licitat una parada d’autobusos a l’alçada del “toro” 36 
El Sr. Postigo diu que falta lligar alguna detalls. Afegeix que al final s’ha aconseguit que es 37 
posin marquesines noves a les parades d’autobús i que casualment això ha coincidit amb 38 
l’entrada del nou govern de la Generalitat. 39 
La Sra. Sancho respon que dubta que això tingui res a veure-hi,  que únicament és perquè 40 
tocava. 41 
 42 
El Sr. Aliu pregunta si és cert que es fa una residència geriàtrica al Passeig Romeu. 43 
El Sr. Alcalde respon que sí, que és una residència privada. 44 
 45 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que troba que és una pena que l’Ajuntament no hagi fet  46 
res per evitar que en el solar de l’antiga Doma s’hagi construït l’edifici d’habitatges que a 47 
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més a més queda molt apretat i es lamenta dient que és una ocasió perduda de millorar el 1 
nucli antic. 2 
El Sr. Alcalde respon que aquell punt del poble no és nucli antic i,  que pel que ha dit la 3 
Sra. Sancho,  comparteix totalment la seva opinió i que si ells haguessin governat quan es 4 
va enderrocar l’edifici de la Doma no ho haurien permès i que l’únic que ha fet l’actual 5 
equip de govern és aplicar la normativa que està en vigor i que es va aprovar en el seu dia. 6 
Afegeix que ha fet comprovar si la llicència i les obres compleixen la normativa i el resultat 7 
és que està tot correcte. 8 
 9 
La Sra. Sancho pregunta què pensa fer l’Entesa a l’edifici cultural de Can Roig, ja que ha 10 
canviat més d’una vegada de parer. 11 
El Sr. Postigo diu que en els projectes fets fins ara  i pels qual s’ha demanat subvenció al 12 
PUOSC preveuen el que es pensa fer. 13 
 14 
La Sra. Aubó demana que es facin gestions perquè el quart metge que s’ha adjudicat a  15 
Llagostera repercuteixi en les guàrdies dels caps de setmana. 16 
El Sr. Postigo respon que el quart metge s’ha aconseguit exigint i demanant-lo de forma 17 
continuada i que de moment no s’ha plantejat el que demana la Sra. Aubó. 18 
La  Sra. Aubó demana que se segueixi insistint. 19 
 20 
La Sra. Sancho pregunta si els regidors de l’oposició tenen dret a parlar amb els regidors de 21 
l’equip de govern. 22 
El Sr. Postigo diu que evidentment sí i que no entén la pregunta de la Sra. Sancho. 23 
La Sra. Sancho diu que va demanar parlar amb un regidor concret i que varen quedar per un 24 
dia determinat, però que al regidor no li va anar bé i no ha estat possible parlar amb ell. 25 
El Sr. Noguera pren la paraula i diu que suposa que la Sra. Sancho es refereix a ell i diu que 26 
el dia que varen quedar li va sortir una urgència i que ara esperava a parlar amb ella quan el 27 
sistema de recollida orgànica estés implantat per poder-la informar millor. 28 
La Sra. Sancho diu que espera que una altra vegada quan demani hora per parlar amb un 29 
regidor pugui ésser més àgil. 30 
 31 
Seguidament la Sra. Sancho pregunta com és que a l’antic bar de Can Meri hi ha una 32 
activitat en funcionament, regentada per la Sra. Khadija Loukili,  si els informes que 33 
consten a l’expedient no són favorables, i que ara ha vist que han demanat permís per obrir 34 
una carnisseria i que  suposa que haurà de seguir els mateixos tràmits que tothom. 35 
El Sr. Alcalde respon que és evident que els tràmits són els mateixos per a  un autòcton que 36 
per a  un immigrant. 37 
 38 
La Sra. Sancho pren de nou la paraula i diu que al seu entendre quan es nomena gent per fer 39 
substitucions de personal caldria fer una convocatòria pública, ja que després aquests tenen 40 
mèrits a l’hora d’ocupar el lloc de treball de manera definitiva. 41 
El Sr. Navarro respon que a les últimes convocatòries que s’han fet ja es diu que els no 42 
aprovats formaran una borsa de treball de cares a cobrir interinament vacants, però que de 43 
vegades és una urgència i no hi ha cap més remei que fer-ho d’aquesta forma. 44 
 45 
Seguidament el Sr. Navarro pren la paraula per informar sobre el cost de la recollida 46 
d’orgànica i dóna els següents números: 47 
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Les despeses de la campanya són de 128.886,10 euros. Es financen de la manera següent: 1 
30.000 euros aportats per l’Ajuntament a l’ANG per al disseny i la direcció de la 2 
campanya. L’ANG per la seva banda aporta a l’execució de la campanya 50.000 euros 3 
provinents d’un premi que va concedir “la Caixa” a aquest projecte. El Departament de 4 
Treball ha subvencionat la primera fase de contractació d’educadors amb un ajut de 5 
14.358,90 i la Junta de Residus aporta a la campanya 17.595,20 euros. Queda pendent de 6 
subvencionar la segona fase de la contractació d’educadors per part del Departament de 7 
Treball, i amb això quedarà cobert tot el cost de la campanya. 8 
Pel que fa al material, es partia d’un pressupost inicial de 40.669,60 euros, que finalment ha 9 
quedat en 30.669,60 perquè han fet falta menys contenidors. Aquest import es finança amb 10 
una subvenció de la Junta de Residus de 16.057,80 euros, i queda per cobrir un import de 11 
14.611,80, per al qual es demanarà segurament una altra subvenció a la Diputació. 12 
El Sr. Navarro afegeix que amb aquests números a la propera Comissió informativa se’n 13 
podrà  parlar. 14 
La Sra. Sancho diu que el Sr. Alcalde havia dit que el cost per a l’Ajuntament seria zero i 15 
que ara ja s’està a 44.000--€, però que entén que cada equip de govern té les seves 16 
prioritats. Acaba dient que encara falta resoldre el tema de les subvencions i que aquí el 17 
Departament de Governació ja es pronunciarà. 18 
El Sr. Alcalde pregunta si amb aquest resum tenen clars el números de la recollida 19 
selectiva. 20 
La Sra. Sancho respon que no està d’acord amb el resum que se’ls dóna. 21 
La Sra. Aubó diu que s’ho estudiaran i en tornaran a parlar. 22 
El Sr. Navarro s’ofereix per parlar del tema el dia que vulguin i demana públicament que en 23 
el proper Ple demostrin que els números no són correctes. 24 
El Sr. Alcalde dóna per finalitzat el debat sobre aquest tema i diu que en tot cas es 25 
discuteixi en una Comissió Informativa. 26 
 27 
El Sr. Noguera pren la paraula i diu que el SALT1 de la recollida orgànica funciona molt bé 28 
i que se sent orgullós de la col·laboració dels veïns. 29 
El Sr. Alcalde felicita el Sr. Noguera per la dedicació i l’esforç que fa per tal que funcioni 30 
aquest sistema de recollida. 31 
 32 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart de dotze de la nit s’aixeca la sessió de la 33 
qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho 34 
certifico.  35 
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ACTA Nº 5/2004 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 5 DE MAIG DE 2004.-  2 

 3 

 4 

A la vila de Llagostera a les nou hores i deu minuts del vespre del dia cinc de maig de 5 
l’any dos mil quatre es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió extraordinària sota 6 
la Presidència de l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors 7 
Srs. Josep Sánchez Gavilán, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera 8 
Sabarí, Antoni Navarro Robledo, Eugènia Comas Alsina, Rafel Villena Sánhez, Pilar 9 
Sancho Espigulé, Immaculada Aubó Casadevall,  Jordi Miquel Perxachs,  Narcís Llinàs 10 
Gavilán i  Josep Aliu Mundet.    11 
Actua de Secretària  la Sra. Dolors Torrents Barnadas.   12 
 13 

1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 31-3-2004.  14 
 15 
La Sra. Sancho demana que es faci una esmena a la seva intervenció a la pàg. 12 línia 16 
33,  on diu “regentada per un immigrant” ha de dir  “regentada per la Sra. Khadija 17 
Loukili” 18 
El Sr. Postigo demana que s’introdueixi una esmena a la pàg. 2 línia 33,  on diu  “ de la 19 
variant de Llagostera “ ha de dir “del desdoblament de la variant de Llagostera”. 20 
 21 

2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS 22 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ 23 
ANTERIOR:  24 
 25 
2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència. 26 
 27 
El Sr. Alcalde dóna compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 416 a 654 i diu que es 28 
troben a disposició  dels regidors per si els volen examinar. 29 
Ressalta els següents: 30 
Núm. 495:  de contractació de l’empresa ABM per tal que elabori informe tècnic en 31 
relació al projecte d’urbanització Font Bona. 32 
Núm. 496: pel qual se suspèn la tramitació del projecte de reparcel.lació de la 33 
urbanització Font Bona.  34 
Núm.539: pel qual s’autoritza la Creu Roja a utilitzar el local polivalent per als actes del 35 
dia de la Creu Roja. 36 
Núm. 579:  de nomenament del Sr. Ivan Moya Blázquez com a agent interí de la Policia 37 
Local. 38 
Núm. 588: pel qual es desestima la pròrroga sol·licitada per l’empresa Ibaluce per neteja 39 
de les parcel·les de les urbanitzacions Selva Brava i Font Bona i s’imposa una multa 40 
coercitiva. 41 
606: pel qual se cedeix l'ús de material municipal al Grup Excursionista Bell-Matí. 42 
 43 
També dóna compte de l’acord de la Junta de Govern de reunió amb el Conseller Sr. 44 
Nadal. 45 
Dóna compte de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu interposat per 46 
Masia Sureda, la qual és favorable a l’Ajuntament. 47 
També  dóna compte de la sentència per la qual es desestima  el recurs contenciós 48 
administratiu interposat pel Sr. Josep Maria Fontanals Bonaventura contra l’Ajuntament 49 
de Llagostera i relativa a l’adjudicació de la finca 1.008 a l’empresa Ibaluce, S.L. 50 
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I que al DOGC del dia 14 d’abril es publica l’adjudicació del contracte d’assistència 1 
d’ampliació del CEIP Lacustària.    2 
 3 

2.2 Acords de la Junta de Govern Local.  4 
 5 
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Junta de Govern Local: 6 
 7 
Sessió del 13-4: 8 
- De reclamació sobre el transport públic. 9 
- Conveni amb l’Ajuntament de Cassà de la Selva per dur a terme el cicle el suro i el 10 

seu món. 11 
Sessió del 27-4: 12 
- Conveni de col·laboració amb la Unió de Botiguers de Llagostera. 13 
- Conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística per ensenyament del català 14 

nivell inicial. 15 
- Informe del Cecam en relació a l’ensorrament d’una casa a la urbanització La Mata.  16 
 17 
Sessió del 4-5: 18 
- Conveni de col.laboració amb el Casino LLagosterenc.  19 
- Conveni amb la Colla Gegantera de LLagostera.  20 
- Conveni amb l’Associació per a la Promoció de l’Espectacle Infantil i Juvenil a 21 
Llagostera.  22 
-  Conveni amb el Casal Parroquial Llagosterenc.   23 
 24 

2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 25 
representació.  26 
 27 
No n’hi ha.  28 
 29 

2.4 Contractacions de personal.  30 
 31 
No n’hi ha.  32 
 33 

3r.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME:  34 
 35 

3.1 No aprovar el Projecte de Pla Especial d’una finca al Veïnat de Gaià.  36 
 37 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que  en la tramitació del POUM es van trobar 38 
que hi havia diverses activitats en sòl no urbanitzable i que la intenció era que 39 
tinguessin un marge per poder fer un canvi d’activitat en cas que fos necessari, ja que la 40 
normativa amb la nova llei només permet el mateix ús. Diu que entén que això a  la 41 
llarga pot representar un  problema greu, ja que pot comportar la degradació dels 42 
edificis. Per evitar això en el POUM es va preveure la possibilitat que mitjançant un Pla 43 
especial es pogués seguir amb una activitat, però Urbanisme no va aprovar-ho i s’ha 44 
esperat que sortís el Reglament de la Llei d’Urbanisme per veure com solventava aquest 45 
tema,  però no ha incorporat res de nou i per tant cal denegar l’aprovació.  No obstant 46 
això,  diu que ha adoptat el compromís de parlar amb Urbanisme per tal de trobar una 47 
solució a aquest problema. 48 
 49 
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La Sra. Sancho pren la paraula i diu que,  tot i que no poden votar-hi en contra, ja que 1 
entenen les raons,  ha de dir que per part de l’Ajuntament es varen donar moltes 2 
esperances als propietaris que podrien fer-ho,   s’han gastat molts diners en aquest tema 3 
i el seu grup creu  que si d’entrada la llei no ho permet no es poden donar expectatives i 4 
que abans de dir que sí cal assegurar-se bé  que és possible fer-ho i més tenint en 5 
compte que és una empresa del poble. 6 
El Sr. Postigo respon que des de l’Ajuntament mai es va donar la seguretat, i que el que 7 
sí que es va dir és que l’Ajuntament tenia la intenció d’allargar una zona comercial fins 8 
Casablanca però que el pla  INUNCAT va tallar aquesta possibilitat. 9 
La Sra. Sancho pren de nou la paraula i diu que el que s’hauria d’evitar és que 10 
propietaris que tenen parcel·les en sòl industrial el tinguin allà sense fer-ne cap ús. 11 
El Sr. Postigo diu que ja han creat sòl, però que no s’ha pogut desenvolupar. 12 
 13 
El dictamen és aprovat amb el següent resultat 14 
A favor:  8 (ELL) 15 
Abstenció:  5 (CiU) 16 
 17 
“Vist el projecte de Pla especial d’una finca al Veïnat de Gaià, redactat per l’arquitecte 18 
Pere Solà i Busquets, que promou l’empresa ATÍPIC GIRONA, S.L., amb la finalitat de 19 
construir un edifici de nova planta destinat a ús industrial en sòl no urbanitzable. 20 
Atès que la tramitació administrativa d’aquell projecte va ser suspesa pel Decret de 21 
l’Alcaldia 495/2003, de 3 de juny, per trobar-se afectat per les disposicions del Pla 22 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aleshores pendent d’aprovació definitiva. 23 
Atès que el POUM va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 24 
18.6.2003, qui posteriorment en data 25.9.2003 va donar conformitat al Text refós, 25 
publicant-se tot plegat al DOGC 4078, de 25.2.2004. 26 
Vist l’informe desfavorable de l’arquitecta municipal, que es designa a efectes de 27 
motivació, segons el qual ni la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, ni el seu 28 
Reglament, aprovat pel Decret 287/2003, de 4 de novembre, no contempla la possibilitat 29 
de construir edificacions industrials en sòl no urbanitzable. 30 
I de conformitat amb la competència que reserva per al ple municipal l’article 52.2.c. 31 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 32 
municipal i de règim local de Catalunya. 33 
Aquesta Comissió Informativa proposa l’adopció del següent acord:   34 
Primer.- No aprovar el projecte de Pla especial d’una finca al Veïnat de Gaià, redactat 35 
per l’arquitecte Pere Solà i Busquets, que promou l’empresa ATÍPIC GIRONA, S.L., i 36 
arxivar l’expedient. 37 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa ATÍPIC GIRONA, S.L., juntament amb una 38 
còpia de l’informe tècnic motivador.” 39 
 40 

4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL I 41 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA:  42 
 43 
4.1 Aprovar modificació ordenança fiscal nº 28 que regula la taxa per aprofitament 44 
de les instal·lacions esportives municipals.  45 
 46 
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que es tracta d’aprovar les taxes que regiran per a 47 
les activitats d’estiu i el proper curs per a  les instal·lacions esportives municipals. Diu 48 
que en alguns casos s’incrementen de manera important,  ja que es va veure que els 49 
recursos del Patronat eren escassos i que l’Ajuntament ja hi fa una aportació important, i 50 
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que els propis clubs varen manifestar que era convenient incrementar les taxes. Explica 1 
que,  pel que fa als nens,  l’increment és petit però en canvi per als sèniors l’increment 2 
és important. Informa que es preveuen bonificacions quan hi ha diverses persones de la 3 
mateixa família. Explica que amb el que es cobra per taxa no es cobreix el compte 4 
d’explotació i que el que es pretén és que els clubs es facin càrrec de les despeses 5 
d’entrenadors, fitxes i altres i així poder destinar els recursos al manteniment de les 6 
instal·lacions.  7 
El Sr. Llinàs diu que és evident que les puges van en detriment de l’esport, i que en tot 8 
cas destinar més o menys recursos al manteniment és una opció de l’equip de govern tal 9 
com va fer en el cas del transplantament dels arbres de la carretera de Tossa a la zona de 10 
Llagostera Residencial. 11 
El Sr. Navarro respon que si els clubs fan un esforç l’Ajuntament també el farà i que si 12 
no s’havia pogut fer manteniment a les instal·lacions és perquè les quotes són molt 13 
baixes pel servei que es dóna i cal fer un manteniment urgent. 14 
El Sr. Llinàs diu que els clubs estan descontents ja que cada cop tenen més càrregues. 15 
El Sr. Navarro explica que l'any 2003 l’esport ha tingut un dèficit de 14.500€, sense 16 
tenir en compte el personal ni les despeses de manteniment i que és del tot 17 
imprescindible destinar recursos per al manteniment i per mesures de seguretat. Acaba 18 
dient que en el finançament també hi falta l’ajut de la Generalitat que els primers anys 19 
de funcionament del pavelló hi havia. 20 
El Sr. Alcalde diu que en la majoria de pobles veïns es paga molt més per aquest servei. 21 
La Sra. Sancho respon que el que és clar que ni la cultura ni l’esport es poden  22 
autofinançar. 23 
El Sr. Postigo diu que no es pretén que aquests serveis es financin de manera íntegra i 24 
que la tendència en els últims anys ha canviat, ja que es va estar molt de temps que el 25 
Patronat assumia totes les despeses i fins i tot s’havia arribat a pagar sancions de clubs, 26 
cosa que és totalment il·lògica.  27 
  28 
Sotmès el dictamen a votació,  s’aprova amb el següent resultat: 29 
A favor:         8   (ELL) 30 
En contra       5    (ELL) 31 
 32 
“Vista la proposta del Consell del Patronat Municipal d’Esports de modificació de 33 
l’ordenança fiscal núm. 28 que regula la taxa per aprofitament de les instal·lacions 34 
esportives municipals per a l’any 2004. 35 
Es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent acord:  36 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 28 que 37 
regula la taxa per aprofitament de les instal·lacions esportives municipals per a l’any 38 
2004. 39 
Articles modificats: 40 
Article 4t.- Tarifa: 41 

Concepte Tarifa (€) 

Activitats de temporada regular  
     Drets de matrícula  
          Matrícula esport i multimedia, primer membre unitat familiar 90,00 
          Matrícula esport i multimedia, segon membre  60,00 
          Matrícula esport i multimedia, tercer membre  30,00 
          Matrícula infantil i aleví, primer membre  100,00 
          Matrícula infantil i aleví, segon membre  65,00 
          Matrícula infantil i aleví, tercer membre  30,00 
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          Matrícula cadet, primer membre  110,00 
          Matrícula cadet, segon membre  70,00 
          Matrícula cadet, tercer membre  35,00 
          Matrícula juvenil, primer membre  120,00 
          Matrícula juvenil, segon membre  80,00 
          Matrícula juvenil, tercer membre  40,00 
          Matrícula sènior, primer membre  130,00 
          Matrícula sènior, segon membre  85,00 
          Matrícula sènior, tercer membre  40,00 
     Drets d’entrenament per a no federats 90,00 
     Gimnàstica de manteniment 138,00 
Cursets de tennis  
      Inciació infantil, per trimestre 50,00 
      Escola d’adults, per trimestre 62,00 
Activitats d’estiu  
     Campus esportiu + activitats aquàtiques o curset de natació 135,00 
     Campus esportiu + activitats aquàtiques o curset de natació(quinzena) 67,50 
     Campus esportiu (sense activitats aquàtiques) 105,00 
     Curset de natació 65,00 
     Natació per a adults 55,00 
     Torneig de futbito adults (per equip) 270,00 
     Torneig de futbito infantil (per jugador) 11,00 
     Torneig de tennis 18,00 
Lloguer d'instal·lacions (per grup i hora)  
     Pavelló, polivalent o camp de futbol 25,00 
     Pistes de tennis 5,30 
     Pista exterior (amb il·luminació) 6,50 
Abonament pistes de tennis  
     Anual general  50,00 
     Anual per esportistes d'altres seccions 20,00 
     Mensual 10,00 
     Temporada d'estiu 30,00 
Material  
     Bosses esport 20,00 
     Xandalls  
          Talles 4, 6, 8 i 10, amb cremallera 60,00 
          Talles 12, 14, i 42, amb cremallera 65,00 
          Talles 44, 46, 48 i 50, amb cremallera 70,00 
          Talles 52, 54, 56 i 58, amb cremallera 75,00 
          Talles 4, 6, 8 i 10, sense cremallera 55,00 
          Talles 12, 14, i 42, sense cremallera 60,00 
          Talles 44, 46, 48 i 50, sense cremallera 65,00 
          Talles 52, 54, 56 i 58, sense cremallera 70,00 
Piscina  
     Entrades  
          Dia feiner 2,60 
          Dia festiu 3,20 
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          15 entrades 32,00 
          Grups d'entitats locals esporàdics 1,15 
          Grups d'entitats locals assidus 1,05 
          Grups d'entitats de fora del poble 1,35 
     Abonaments  
          De temporada 64,00 
          Mensual 38,00 
          Quinzenal 22,00 
          Familiar 180,00 
          Per a esportistes inscrits a activitats de temporada d'hivern 12,00 
Publicitat estàtica  
     Plafons de 300 x 100 cm 165,00 
     Plafons de 300 x 150 cm 250,00 
 1 
Segon.-  L’expedient tramitat s’exposa al públic pel termini de trenta dies hàbils, 2 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la 3 
Província. 4 
Durant el període d’exposició pública, els interessats podran examinar l’expedient en la 5 
Secretaria de l’Ajuntament i presentar les reclamacions que estimin oportunes.  6 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions durant el termini establert, l’acord  7 
provisional esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord, de conformitat amb allò 8 
que preveu l’article 17.3 de la Llei 39/88 Reguladora de les Hisendes Locals.” 9 
 10 

4.2 Aprovar l’adhesió al Manifest pels 25 anys d’Ajuntaments democràtics.  11 
 12 
Es llegeix el manifest i  el Sr. Alcalde explica que és un manifest consensuat per la 13 
Federació de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis i que ja es va llegir el dia 14 
19 d’abril, quan es va fer un acte institucional amb exmembres de l’Ajuntament 15 
juntament amb els actuals. 16 
 17 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  18 
 19 
“Amb motiu de la commemoració de la constitució, ara fa 25 anys, dels ajuntaments 20 
democràtics, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 21 
Municipis de Catalunya han fet públic el següent  22 
MANIFEST PELS 25 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS 23 
El dia 19 d’abril de 1979 es constituïen els primers Ajuntaments elegits 24 
democràticament i amb sufragi universal després de 40 anys de dictadura. La societat 25 
catalana va celebrar aquelles eleccions amb il·lusió, esperança i amb la certesa que la 26 
llibertat era un valor que havien de defensar per fer una societat més justa.  27 
Durant aquest vint-i-cinc anys tots i cadascun dels municipis de Catalunya s’han 28 
transformat i, han esdevingut comunitats locals en les que les ciutadanes i els ciutadans 29 
de Catalunya tinguessin la seva oportunitat de desenvolupament. Així, els municipis 30 
Catalans, reunits en el II Congrés de Municipis, van expressar que “Catalunya es 31 
construeix des dels municipis”. Aquesta voluntat de refer el país, de recuperar les seves 32 
llibertats i encetar el camí de la normalitat, ha presidit l’impuls que tots els ajuntaments 33 
arreu del territori han dut a terme. 34 
Catalunya ha estat capaç de créixer i progressar mantenint la cohesió social i l’equilibri 35 
territorial. La societat que hem estat construint ha situat a les persones, a les catalanes i 36 
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als catalans, com a nucli de les polítiques públiques. Aquesta aposta, agosarada, ha estat 1 
principalment compartida entre el Govern de Catalunya i els Ajuntaments. Les 2 
comunitats locals han esdevingut punts referencials i d’identificació de les ciutadanes i 3 
ciutadans. La recuperació de les llibertats individuals i de les llibertats públiques ha 4 
comportat, també, la recuperació dels espais públics, de les places, dels carrers i dels 5 
equipaments com espais de desenvolupament personal i col·lectiu. La capacitat 6 
transformadora dels municipis ha estat increïble malgrat la deficient regulació 7 
competencial i la migradesa econòmica amb què han estat sotmesos. 8 
L’Estatut d’Autonomia de 1979 no va tenir en compte una visió municipalista del 9 
Catalunya. Es tractava de recuperar una institució, la Generalitat de Catalunya, i 10 
articular de nou el país. En aquell moment els grups polítics principals de la comissió 11 
redactora van optar per un model de recuperació de les institucions nacionals, sota la 12 
concepció que els municipis tenien una funció administrativa destinada a l’organització 13 
de serveis generals. El municipalisme català, però, ha estat capaç de prestar serveis que 14 
els seus ciutadans reclamaven. Les formes de gestió i les possibilitats desenvolupades 15 
pels municipis per tal de satisfer les necessitats dels seus ciutadans han estat observades 16 
com a noves formules de desenvolupament del municipalisme. 17 
Ara, vint-i-cinc anys després, ens trobem davant el repte d’escriure i aprovar un Nou 18 
Estatut per a Catalunya.. Tenim l’oportunitat de preparar un Estatut que tingui en 19 
compte totes les aportacions que els municipis han fet durant aquests anys. Volem i 20 
necessitem un Estatut que contempli la capacitat única del Parlament de Catalunya en 21 
l’organització competencial i funcional dels municipis. Volem i necessitem un Estatut 22 
que atorgui al Parlament de Catalunya les competències exclusives en l’organització 23 
territorial, i de l’administració local, sense bases ni condicions prèvies. Volem i 24 
necessitem un Estatut que converteixi al Parlament de Catalunya amb l’únic poder 25 
legislatiu en relació a les hisendes i el finançament local. Els municipis, per continuar 26 
avançant, necessitem un Nou Estatut que permeti el reconeixement de les singularitats 27 
administratives i territorials de cadascun.  28 
Estem davant d’un nou repte. L’autogovern de Catalunya ha de créixer,  necessitem fer 29 
polítiques de proximitat en habitatge, en immigració i en tantes altres matèries que els 30 
municipis coneixem pro bé degut per la particular relació que mantenim amb les 31 
ciutadanes i els ciutadans. Anhelem un nou instrument, l’Estatut, que doti de capacitat 32 
financera i econòmica a Catalunya, de forma justa i solidària. En definitiva, com ara fa 33 
vint-i-cinc anys, els Ajuntament de Catalunya manifestem la nostra voluntat d’avançar 34 
en pau envers la llibertat individual i col·lectiva de totes les ciutadanes i els ciutadans de 35 
Catalunya.  36 
La Comissió Informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal i Participació ciutadana 37 
proposa al Ple l’adopció del següent  acord:  38 
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera s’adhereix al Manifest pels 25 anys 39 
d’ajuntaments democràtics fet públic per l’Associació Catalana de Municipis i 40 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. 41 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 42 
Federació de Municipis de Catalunya.” 43 
 44 

5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I 45 
SERVEIS SOCIALS:  46 
 47 
5.1 Manifestar el suport al Regidor Sr. Jordi Noguera en relació als fets ocorreguts 48 
durant els treballs d’instal·lació en el municipi de la línia d’alta tensió de les 49 
Gavarres.   50 
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 1 
El Sr. Noguera abandona la sessió ja que té interès personal en l’assumpte a debatre. 2 
 3 
El Sr. Alcalde llegeix el dictamen i diu que no es tracta  d’un suposat incident entre la 4 
Policia i un ciutadà, ja que el fet va ocórrer en un context especial, ja que es tractava 5 
d’un destacament antiavalots per la qual cosa la seva manera de tractar la gent és 6 
diferent i així va quedar demostrat que altres persones que es manifestaven varen rebre 7 
alguna empenta  i fins i tot el propi Alcalde va ésser sacsejat per un mosso d’esquadra, 8 
però no s’hi va donar més importància tenint en compte les circumstàncies, però tampoc 9 
es pot oblidar que el Sr. Noguera en aquell moment també era una autoritat i feia la seva 10 
tasca de regidor. 11 
La Sra. Aubó pren la paraula i diu que després de valorar el document que presenta 12 
l’Entesa volen fer explicita la seva opinió que és la següent: 13 
“De conformitat amb una de les característiques essencials que defineixen la 14 
democràcia com és la independència del poder judicial, volem manifestar el profund 15 
respecte del nostre grup vers les resolucions dels tribunals de justícia i recordar que 16 
aquests ja tenen en compte les circumstàncies en que es produeixen els fets abans 17 
d’emetre sentència i que existeix un sistema de recursos i al·legacions per tal de poder 18 
rectificar si es pot provat que hi ha hagut error. 19 
Per altra banda com a companys de consistori d’en Jordi volem fer-li saber que ens dol 20 
la situació en que es troba perquè comprenen que els fets que s’han jutjat són fruit 21 
d’unes circumstàncies que s’haguessin pogut evitar amb més voluntat de diàleg i de 22 
trobar solucions consensuades. 23 
I en coherència amb el que acabem d’exposar el nostre vot al document serà l’abstenció.  24 
 25 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat amb el següent resultat: 26 
A favor: 7 (ELL) 27 
Abstenció: 5 (CiU) 28 
 29 
“En els darrers dies el Jutjat Penal 1 de Girona ha dictat sentència en la que condemna 30 
al regidor d’aquest Ajuntament,  Sr. Jordi Noguera, a la pena d’un any de presó i a una 31 
multa de 180 euros, a més d’una indemnització de 240 euros, per una suposada agressió 32 
a un mosso d’esquadra el dia de la represa de les obres de la línia d’alta tensió de les 33 
Gavarres. 34 
Des del respecte a la resolució judicial, no podem estar d’acord amb la mateixa. 35 
Els fets, succeïts el dia 26 de setembre de 2001, en els quals es va veure implicat sense 36 
pretendre-ho el nostre regidor, entenem van ser provocats per un abús d’autoritat per 37 
part de la Policia-Mossos d’Esquadra, que van ocupar sense avís previ la zona on una 38 
empresa privada havia de reprendre les obres de construcció de la polèmica línia de les 39 
Gavarres. 40 
El Sr. Noguera, com a regidor de Medi Ambient, és el responsable de l’arranjament dels 41 
camins públics del nostre terme municipal, i el dia en qüestió pretenia supervisar –com 42 
tot sovint fa- els treballs que s’havien de realitzar en els camins del Pla de Panedes. 43 
Quina va ser la seva sorpresa quan es va trobar amb un desplegament d’agents de la 44 
Policia-Mossos d’Esquadra que li van impedir fer les tasques pròpies de la seva 45 
regidoria, fent ús de la força de forma injustificada. 46 
Altres membres d’aquesta mateixa corporació i fins i tot ciutadans que es manifestaven 47 
de forma pacífica vam patir aquest ús de la força al que fem referència. En tot moment 48 
vam tenir en compte el context en que van succeir aquests fets i la tensió llavors 49 
existent, fet que ens va portar a no donar-hi major importància. 50 
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Per tot això, la Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana i Serveis Socials, proposa 1 
al Ple l’adopció del següent acord:   2 
Primer.- Davant la denúncia i la posterior sentència, malgrat no ser ferma, volem 3 
manifestar el nostre suport incondicional al Sr. Jordi Noguera, i volem també 4 
reivindicar la seva honestedat. 5 
Segon.- Tal i com ja va fer, l’Associació Coordinadora contra la línia d’alta tensió de 6 
Juià a Castell d’Aro, hem de proclamar públicament que els fets que es van anar 7 
succeint aquella setmana, van ser provocats en tot moment per part de qui tenia 8 
precisament l’obligació de mantenir-se dins la correcció, sense emprar la força contra 9 
cap dels pacífics ciutadans i ciutadanes que defensàvem la dignitat del nostre municipi.” 10 
 11 
A petició del Sr. Alcalde es fa constar que el públic present a la sala  rep al Sr. Jordi 12 
Noguera, quan es reincorpora a la sessió amb un fort aplaudiment.  13 
 14 

6è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ 15 
CIVIL: 16 
 17 

6.1 Aprovar inicialment el plànol de delimitació de les urbanitzacions, les 18 
edificacions i les instal·lacions sobre mesures de prevenció d’incendis forestals.  19 
 20 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Jordi Noguera pren la paraula i explica que s’ha hagut de 21 
redactar aquest plànol per poder treballar en el tema de les franges perimetrals tal com 22 
fixa la llei. Afegeix que es comunicarà a tots els propietaris afectats quines actuacions 23 
han de fer. 24 
El Sr. Alcalde explica que la llei estableix l’obligació per als Ajuntaments de disposar 25 
d’aquest plànol. 26 
 27 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  28 
 29 
“Atès que la Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals 30 
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana estableix tota 31 
una sèrie de mesures encaminades a la prevenció d’incendis forestals. 32 
Atès que l’article 2.1 de l’esmentada llei diu que els ajuntaments han de determinar, 33 
mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i les 34 
instal·lacions afectades per la llei i que correspon al Ple de l’Ajuntament aprovar aquest 35 
plànol de delimitació. 36 
Atès que  l’empresa D.V. Serveis Tècnics, per encàrrec de la Junta de Govern Local ha  37 
elaborat aquest plànol de delimitació. 38 
Es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:  39 
Primer.- Aprovar inicialment el plànol de delimitació de les urbanitzacions, les 40 
edificacions i les instal·lacions afectades per la llei 5/2003 de 22 d’abril, redactat per 41 
l’empresa D.V.Serveis Tècnics. 42 
Segon.- Exposar-ho al públic pel termini de 30 dies a efectes d’examen i al.legacions, 43 
mitjançant anunci publicat al BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. En cas de no 44 
presentar-se reclamacions s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou 45 
acord. 46 
Tercer.- Trametre un exemplar del plànol de delimitació al Departament de Medi 47 
Ambient, en acompliment d’allò que disposa l’article 2.1.de la llei.” 48 
 49 

6.2 Aprovar dictamen en relació a la línia d’alta tensió Sentmenat-Baixàs. 50 
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 1 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que el que planteja aquesta  proposta ens sembla 2 
irònic i incoherent  ja que no és d’àmbit municipal i per tant també faré referència a 3 
temes d’àmbits que no són locals. 4 
Vull recordar els arguments que el seu partit i vostè, com a representant d’ICV a les 5 
comarques gironines al Parlament i com a defensor del poble de Llagostera,  ha 6 
sostingut repetidament en relació a les línies d’alta tensió. 7 
- Les línies d’alta tensió provoquen mals irreparables a la salut de les persones. 8 
- Les línies d’alta tensió són una font de negoci per companyies com ENHER i la       9 
Generalitat hi col·labora. 10 
- S’han de promoure les energies alternatives. 11 
La Conselleria de Medi Ambient, en mans d’ICV,  ha fet públic aquesta setmana que 12 
“aposta per parcs eòlics, biomassa i biodièsel. 13 
- Encara que representi un cost importantíssim, les línies s’han de soterrar. 14 
 15 
On són ara tots aquests arguments? La proposta que presenteu té una introducció que va 16 
en la línia que sempre heu defensat, però després en els acords que ens demana que 17 
aprovem al Ple s’accepta la línia claríssimament. Es fan servir tímids condicionals “si es 18 
considera necessària”, sol·licitem que “es consideri la possibilitat d’ampliar l’existent”, 19 
s’estudiï la possibilitat de replantejar el projecte actual”. Fins i tot, considerant que, per 20 
la seva magnitud aquest línia “deixa en ridícul “la famosa línia de les Gavarres. 21 
Tot això són excuses, comèdies per marejar la perdiu amb modificacions de projectes i 22 
acabar fent el mateix: tirar endavant els projectes plantejats per l’anterior govern de 23 
CiU, als quals tots els grups “catalanistes i d’esquerres” es varen oposar tant i que tant 24 
vots els va donar. 25 
El Conseller d’Indústria Sr. Rañé, ja ho ha dit ben clar “la línia es farà i a partir d’aquí 26 
en podem parlar” 27 
La primera claudicació ecologista va ésser el túnel de Bracons, la segona la línia de 28 
Sentmenat-Baixàs. Falta veure què es farà amb el Pla Hidrològic Nacional, segurament 29 
que també plantejaran una altra modificació i que després serà vàlid. 30 
És difícil ésser govern i oposició  alhora i això no és possible.   31 
Nosaltres sí que  som coherents i votarem a favor de la proposta perquè va en línia del 32 
que pensem”.  33 
El Sr. Noguera diu a la Sra. Sancho que el gener de 1999, quan  ella era Alcaldessa,  van 34 
tenir una reunió i que ell li va demanar que es dirigís als responsables de la Conselleria 35 
d’Indústria per tal de trobar una solució i millorar el traçat de la línia de les Gavarres i 36 
ara ha pogut comprovar que mai  va arribar una carta de la Sra. Sancho en aquest sentit 37 
a la Conselleria d’Indústria i que suposa que el que pretenia la Sra. Sancho amb la seva 38 
actitud era obtenir algun tipus de compensació per part del govern de CiU. 39 
La Sra. Sancho diu al Sr. Noguera  que com sempre es comporta com un mal educat i li 40 
demana que,  tal com fan la resta de regidors,  tingui una actitud educada i respectuosa i 41 
també demana al Sr. Alcalde que quan algú es dirigeixi a altres membres de la 42 
Corporació sense el degut respecte el corregeixi. Seguidament explica les actuacions 43 
que va fer quan era Alcaldessa per tal d’evitar que s’instal·lés la línia i en tot cas 44 
millorar-ne el traçat i diu que entre altres gestions va visitar el Conseller d’Indústria.    45 
La Sra. Pla pren la paraula i diu que el seu vot serà l’abstenció,  que,  tot i que  la 46 
proposta contempla els punts que ha pactat el tripartit, ha de dir que la línia és 47 
necessària per al manteniment del TGV i que s’està estudiant que passi paral·lel a la 48 
línia d’aquest tren i que no cal oblidar que tota Europa està a favor del TGV en 49 
substitució dels avions i que pensa que la proposta no aporta res de nou. El Sr. Postigo 50 
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es compromet a fer-ho. Per altra banda diu que sap que el Conseller d’Indústria no té 1 
constància de cap petició de visita ni de l’Alcalde de Llagostera ni de la Coordinadora 2 
antilínia per tractar d’aquest tema. 3 
La Sra. Sancho diu que si fa falta electricitat s’han de trobar solucions i,  tot i que la 4 
proposta,  com ha dit,  pensen que és incoherent, com que estan d’acord en el fons el seu 5 
vot serà favorable. 6 
 7 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat amb el següent resultat:  8 
A favor: 12 ( Postigo, Sánchez, Barceló, Noguera, Navarro, Comas, Villena, Sancho, 9 
Aubó, Miquel, Llinàs i Aliu) 10 
Abstenció:  1  (Pla). 11 
 12 
“L’any 1997, Red Eléctrica Española va presentar un projecte d’una línia de 400 KV de 13 
doble circuit per connectar l’estació elèctrica de Sentmenat del Vallés amb l’estació de 14 
Baixàs al sud de França. El traçat està previst travessant la serralada de Guilleries, el 15 
Gironès, tot l’Empordà, les Alberes i bona part del sud de França. Afecta pel cantó de 16 
l’estat espanyol a 2 espais inclosos al PEIN i nombrosos municipis. 17 
L’anunci del projecte va comportar nombroses manifestacions ciutadanes en contra i un 18 
moviment associatiu organitzat per oposar-s’hi. Entre altres cal recordar la manifestació 19 
de 2.000 persones a Girona el 1999 que va ser el preludi d’un anunci de moratòria de 20 
l’esmentat projecte per part del Govern de la Generalitat constituït el mateix any. Des de 21 
llavors, també al cantó francès, hi ha hagut una creixent mobilització contraria al 22 
projecte. 264 ajuntaments francesos, el Consell General dels Pirineus Orientals s’han 23 
manifestat en contra del projecte a través de sengles mocions. La darrera d’aquestes 24 
manifestacions va celebrar-se a Perpinyà el passat 31 de gener, on 10.000 persones, 25 
moltes de les quals provenien de les comarques de Girona, van manifestar-se en contra 26 
d’aquesta línia. 27 
Tot i que pel cantó espanyol, el projecte definitiu només s’ha presentat fins a Bescanó, 28 
sabem que el traçat passarà ben a prop de la ciutat de Girona per enllaçar la subestació 29 
de Bescanó  amb la de Juià i amb la de Figueres. El fort impacte ambiental es deixarà 30 
sentir no tan sols en els espais naturals protegits, si no en tot el territori de Girona i 31 
l’Empordà. Estem doncs davant d’una obra, la magnitud de la qual deixà en ridícul la 32 
nostra polèmica línia de les Gavarres, com també pot ser molt més gran el conflicte 33 
social que generi, a la vista de la creixent oposició a ambdues bandes de la frontera. 34 
D’altra banda, el Pla d’energia de Catalunya elaborat per l’anterior Govern de la 35 
Generalitat establia unes necessitats d’interconnexió transfronterera i una forma de 36 
satisfer el creixement de la demanda energètica de les comarques de Girona que anava 37 
en sentit contrari al que seria recomanable en una planificació amb criteris de 38 
sostenibilitat. Tan és així que el nou Govern de Catalunya ha situat la revisió de 39 
l’esmentat Pla com una de les seves prioritats de govern. 40 
Considerem que cal utilitzar els mitjans tècnics i econòmics a l’abast per tal d’avançar 41 
en el que ja s’anomena una “nova cultura de l’energia”, on el creixement de la demanda 42 
sigui gestionat amb l’objectiu de reduir les puntes de consum i on les energies 43 
renovables prenguin el relleu a la nuclear i fòssil. En definitiva, es tracta de satisfer les 44 
nostres necessitats energètiques de forma neta i amb la mínima despesa. 45 
Per això, la Comissió Informativa de Medi Ambient i Protecció Civil, proposa la Ple 46 
l’adopció del següent  acord:  47 
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que en el nou Pla 48 
d’Energia de Catalunya, que ha de ser elaborat en el termini d’un any, tal i com es 49 
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deriva de l’Acord per un Govern catalanista i d’esquerres, s’estudiï la necessitat de la 1 
línia de 400 KV entre Sentmenat i Baixàs, i que es replantegi el projecte actual. 2 
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que, en el cas que consideri 3 
aquesta línia com a necessària, elabori un nou projecte i un nou estudi d’impacte 4 
ambiental que abasti la totalitat del traçat entre Sentmenat del Vallès i Baixàs, amb 5 
l’objectiu que tots els municipis afectats puguin valorar-ne les repercussions socials i 6 
ambientals. 7 
Tercer. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que estudiï, en base a l’anunciat nou 8 
Pla d’Energia de Catalunya, la necessitat d’una major interconnexió transfronterera, i en 9 
el cas que sigui necessària, consideri la possibilitat d’ampliar l’actual línia existent entre 10 
Setmenat i Baixàs. 11 
Quart. Pel que fa a les necessitats de creixement energètic de les nostres comarques, 12 
sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que dins el nou Pla d’energia contempli la 13 
dotació d’infrastructures de generació elèctrica locals per satisfer el creixement previst a 14 
la regió de Girona en base als recursos renovables existents, apropant d’aquesta manera 15 
els centres de producció als centres de consum, i evitant els inconvenients de les línies 16 
de transport. 17 
Cinquè. Notificar aquest acord al Departament d’Indústria, Treball i Energia de la 18 
Generalitat de Catalunya, a Red Eléctrica Española i al Consell General dels Pirineus 19 
Orientals francès.” 20 
 21 

7è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS, SOLIDARITAT I 22 
COOPERACIÓ:  23 
 24 
7.1 Donar suport al Pla de Pau al Sàhara Occidental.  25 
 26 
Es llegeix el dictamen  i sense que ningú no demani la paraula s’aprova per unanimitat:  27 
 28 
“El Sàhara Occidental és l’últim país de l’Àfrica sense descolonitzar. Les Nacions 29 
Unides continuen consentint que el Marroc ocupi il·legítimament el territori. L’any 30 
1992, sota els auspicis de les Nacions Unides i de l’Organització de la Unitat Africana, 31 
les parts en conflicte acordaren el Pla d’Arranjament per al Sàhara Occidental, segons el 32 
qual s’establia la celebració d’un referèndum just, lliure i imparcial per tal que el poble 33 
sahrauí pogués decidir lliurement el seu futur. 34 
Quasi dotze anys després, el Consell de Seguretat de Nacions Unides va acordar per 35 
unanimitat el passat 12 de juliol la resolució 1495, un nou Pla de pau inspirat en el pla 36 
del senyor James Baker, representant especial del Secretari General de les Nacions 37 
Unides, conegut com el Pla de pau per a la lliure autodeterminació del poble del Sàhara 38 
Occidental. Aquest nou pla ha estat acceptat pel Front Polisario, però compta amb 39 
l’obstrucció i el rebuig del Regne del Marroc. 40 
El Sàhara Occidental és un territori ocupat per l’exèrcit marroquí, dividit per murs i 41 
camps minats mentre que les seves riqueses naturals són saquejades. Una part de la 42 
població viu en les zones ocupades presoneres d’aquest exèrcit, i una altra exiliada en 43 
camps de refugiats fora de la seva terra. 44 
Les resolucions de les Nacions Unides de 1960, el Tribunal de la Haia, i les disposicions 45 
internacionals aplicables han reconegut els legítims drets del poble sahrauí sobre el 46 
territori del Sàhara Occidental. No obstant això, encara avui els seus drets estan essent 47 
violats per la potència ocupant, que només persegueix perpetuar-ne l’ocupació. 48 
Volem manifestar la nostra preocupació davant de la negativa adoptada pel Marroc 49 
sobre la possible resolució del conflicte del Sàhara Occidental, ja que les seves 50 
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propostes no contribueixen a la pau ni a l’estabilitat de la zona del Magrib àrab, 1 
greument amenaçades. 2 
Tot això s’afegeix als ajornaments reiterats en la realització del referèndum 3 
d’autodeterminació i a la manca d’una posició ferma de les Nacions Unides d’acord 4 
amb la legalitat i el dret internacionals. 5 
El poble sahrauí, molts països i milions de ciutadans i de ciutadanes d’arreu del món 6 
confien que les Nacions Unides faran complir al Marroc els acords i les resolucions del 7 
Consell de Seguretat. 8 
Per tot això, la Comissió Informativa de Medi ambient, Protecció civil, Obres i serveis, 9 
Solidaritat i cooperació, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 10 
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera dóna ple suport a l’aplicació del Pla de Pau 11 
aprovat pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides, demana que s’apliqui 12 
immediatament i denuncia tots els moviments obstruccionistes perquè s’apliqui. El 13 
poble sahrauí té dret a viure en pau i llibertat a la seva terra, el Sàhara Occidental.  14 
Segon.- Demanar al Govern de Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol i a la Unió 15 
Europea que defensin i facin aplicar sense més retard els acords, les lleis i els convenis 16 
internacionals, tot respectant els legítims drets reconeguts al poble sahrauí, per tal que 17 
es puguin iniciar els processos establerts per l’esmentat pla de pau i realitzar, finalment, 18 
el referèndum promès per tal que pugui decidir lliurement el seu futur com a poble. 19 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.” 20 
 21 

8è.- PRECS I PREGUNTES.-  22 
 23 
La Sra. Sancho pren la paraula i demana que es col·loqui la senyalització vertical al 24 
sector Ganix de manera urgent ja que és molt perillós circular-hi. 25 
El Sr. Alcalde respon que aquest sector encara està en obres i que no està recepcionat i 26 
que és obligació de l’empresa constructora fer-ho i que ja se’ls ha entregat la proposta 27 
de senyalització i que la constructora hauria de tenir tancats mentrestant els carrers. 28 
Acaba dient que se’ls ha demanat que per la Festa Major estigui tot acabat. 29 
 30 
Seguidament la Sra. Sancho pregunta com està el tema de la variant i si s’ha buscat 31 
alguna solució perquè la gent de Llagostera tingui l’accés més fàcil mentre durin les 32 
obres. Afegeix que varen trobar correcte que per Setmana Santa s’obrís  però que 33 
s’havia d’haver pactat un accés per accedir al poble més fàcilment. 34 
El Sr. Postigo diu que la decisió d’obrir la variant no és de l’Ajuntament, ja que no té 35 
cap mena de competència en el tema, sinó que correspon al Departament de Política 36 
Territorial i Obres Públiques i explica que van fer una visita d’obres amb el Conseller i 37 
li va fer les següents peticions que es varen formalitzar amb un acord de la Junta de 38 
Govern del dia  6 d’abril:  39 
 40 
PREOCUPACIÓ per: 41 
1.-L’afectació que les obres de la variant han tingut en la xarxa de camins locals de la 42 
zona adjacent. Ens adreça a l’empresa que executa les obres perquè faci una actuació, 43 
amb mesura, d’arranjament. Farem seguiment. 44 
2.-Com quedaran els camins, de nova execució, que transcorren en paral·lel a la variant i 45 
donen continuïtat als tallats per aquesta nova infrastructura (ferm i cunetes). 46 
Ens emplaça al final de l’obra, tot dient-nos que quedaran en perfectes condicions. 47 
Farem seguiment. 48 
3.- Per l’entrada en funcionament de la variant pel que fa a la seguretat. Comparteix la 49 
nostra preocupació i ens comenta que hi haurà presència de la Policia-Mossos 50 
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d’Esquadra, alhora que dóna ordres explícites a l’empresa que executa l’obra perquè 1 
extremin les mesures de seguretat (tanques de protecció i senyalització). 2 
Donem ordres a la Polica Local perquè es coordini amb l’empresa i perquè constati la 3 
presència de la Policia-Mossos d’Esquadra en l’accés provisional en les hores punta. 4 
Editem cartells informatius per als plafons de pagès i per a bustiada general. 5 
 6 
ES RECLAMA:  7 
1.- Una solució per als camins de ca l’Alsineta i can  Matalí. Ens mostra els plànols 8 
definitius de l’obra on consten les connexions del camí de can Matalí amb la rotonda i 9 
del camí de ca l’Alsineta amb la C-65 (resseguint els talussos de l’enllaç).  10 
2.- Una solució per als accessos al Restaurant Bar Panedes. Ens mostra els plànols 11 
definitius de l’obra on consten la incorporació dels vehicles procedents de la Costa de 12 
n’Alou direcció Romanyà i el pas a diferent nivell desplaçat cap al poble i que permet el 13 
pas de vehicles a l’altre costat de la variant. 14 
3.- L’1% cultural (obres de desdoblament de la ctra.C-35; Costa de n’Alou; enllaços a 15 
diferent nivell C-35; variant C-65). Ens manifesta els molts compromisos adquirits per 16 
l’anterior govern i ens adreça al Sr. Ganyet (Direc. Gral. d’Arquitectura i Paisatge). 17 
Concertarem entrevista. 18 
 19 
També se li planteja quines obres d’adequació realitzarà el Departament en el tram de 20 
carretera que passa per dins el poble i quedarà en desús. No aprofundeix en aquest tema. 21 
Considerem convenient insistir i plantejar que les actuacions vagin més enllà del simple 22 
asfaltat; recordar el compromís d’arranjar els passos de les Banyaloques (Inuncat). 23 
 24 
Amb GISA i l’empresa constructora es comenta la ubicació definitiva de les parades de 25 
bus (el Toro i Llagostera Residencial). Veure projecte definitiu que en contempla dues, 26 
passada l’entrada de Cavisa, a banda i banda, abans de l’enllaç direcció Llag. Resid. 27 
Demanem entrevista amb els responsables de Teisa. 28 
 29 
Amb GISA i l’empresa constructora es comenta la  necessitat d’adoptar mesures 30 
correctores en relació a la contaminació acústica, entre d’altres (Llag. Residencial i els 31 
habitatges que queden prop d’aquesta nova via). Ens comenten que s’està fent un 32 
projecte complementari que inclou aquests tipus de mesures. Ens interessarem per 33 
aquest projecte.  34 
 35 
Com a conseqüència de la visita d’obres, la Junta de Govern Local, acorda: 36 

 Avisar les empreses de transport públic que tenen parada a Llagostera, 37 
TEISA i SARFA, dels canvis de trànsit que comporta la posada en 38 
funcionament de la variant. Així mateix, sol·licitar que mantinguin totes les 39 
parades i la freqüència dels busos.  40 

 Atès que una de les empreses ens manifesta que no pot mantenir els horaris, 41 
avui vigents, demanar a Transports de la Generalitat que vetllin pel 42 
manteniment del servei de transport públic . 43 

 Demanar visita al Sr. Ganyet per tal de reclamar una aportació econòmica en 44 
concepte de l’1% cultural. 45 

 Demanar nova visita al Conseller, Sr. Nadal, per tractar : 46 
- La concreció de les condicions de la cessió de l’antic tram de la  47 

carretera (C-65) perquè sigui un carrer més de la nostra xarxa 48 
viària. 49 
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- El compliment del compromís, adquirit per l’anterior govern de 1 
la Generalitat, d’arranjar els passos de les Banyaloques. 2 

- L’afectació que les obres de la variant han tingut en alguns 3 
carrers i en determinades zones verdes de la Urbanització 4 
“Llagostera Residencial”. 5 

- Les previsions d’execució del projecte de desdoblament de la 6 
ctra. C-35 (Vidreres-Llagostera) i les característiques tècniques 7 
del nou enllaç. 8 

- L’adequació dels passos de fauna que, en els trams de la ctra. C-9 
35, es situïn en zona susceptible d’ésser corredor biològic entre 10 
el Massís de les Gavarres i el de Cadiretes.  11 

 12 
El Sr. Alcalde també dóna compte del següent acord de la Junta de Govern de data 13 13 
d’abril,  en relació al tema de la suspensió de parades de la línia d’autobusos: 14 
“La Sra. Montserrat Pla manifesta que ha rebut  diverses queixes dels usuaris del 15 
transport públic TEISA ja que s’han suspès diverses parades com a conseqüència de les 16 
obres de la nova variant  de Llagostera. 17 
El Sr. Alcalde diu que ja s’han fet gestions amb TEISA, SARFA i Transports de la 18 
Generalitat, però que en farà de noves.  19 
A proposta de la Sra. Montserrat Pla Font, Regidora de Seguretat Ciutadana, s’acorda:  20 
Primer.- Sol·licitar a l’empresa TEISA que respecti les parades i els horaris que fins ara 21 
realitzava en el trajecte Llagostera-Girona i Llagostera-Sant Feliu.  22 
Segon.- Sol·licitar a les empreses TEISA i SARFA que informin els usuaris  dels canvis 23 
o les modificacions que efectuïn en el servei de transport de viatgers.   24 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei Territorial a Girona de Ports i Transports del 25 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.”  26 
Diu que Transports de la Generalitat va respondre que l’empresa TEISA és una empresa 27 
molt formal i que sempre ha respost bé a les peticions que  se li fan però que en aquest 28 
cas no els poden exigir més. 29 
El Sr. Noguera diu que es varen comprometre amb els veïns afectats per les obres a fer 30 
una relació de les deficiències o mancances que s’observin i que els facin arribar  i que 31 
abans que l’empresa acabi les obres es resolguin. També diu que es va demanar als 32 
Mossos d’Esquadra que en hores punta siguin a la cruïlla per fer el trànsit més fluid, 33 
però que no ho compleixen. 34 
La Sra. Sancho diu que ells entenen que s’havia d’haver estat més previsor i més ràpid 35 
en les mesures a prendre i que cal informar bé als usuaris. 36 
El Sr. Alcalde respon que li consta que l’empresa TEISA va col·locar informació a la 37 
marquesina de la parada.  38 
 39 
El Sr. Llinàs pregunta si s’han resolt el problemes que hi havia amb un propietari afectat 40 
per les obres de la cruïlla de Sant Llorenç. 41 
El Sr. Alcalde respon que ho desconeix  però que s’informarà. 42 
 43 
El Sr. Llinàs pren la paraula i diu que el preocupa el tema del deteriorament de la casa 44 
de la Plaça del Mercat. 45 
El Sr. Alcalde respon que efectivament és un tema que fa temps que dura i que caldrà 46 
fer un nou requeriment i si el propietari no respon l’Ajuntament haurà de fer les mesures 47 
de seguretat de forma subsidiària. 48 
El Sr. Llinàs pregunta si l’execució subsidiària es va fer en el tema del c/ Ricard 49 
Casademont. 50 
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El Sr. Alcalde respon que són dos temes diferents, ja que el  del carrer Ricard 1 
Casademont és una tema d’infracció urbanística en el qual el propietari va interposar un 2 
recurs que va perdre. 3 
La Sra. Sancho diu que al carrer Camprodon també hi ha una casa que està en molt mal 4 
estat. 5 
El Sr. Alcalde diu que ja en tenen constància, però que no es localitzava el propietari i 6 
ara finalment s’ha trobat i aquest ha entrat un escrit on es compromet a fer les 7 
actuacions necessàries. 8 
 9 
El Sr. Llinàs diu que ha observat que s’han posat senyals de prohibició d’aparcament al 10 
polígon industrial. 11 
La Sra. Pla respon que s’han posat en uns carrers determinats per evitar que molestin els 12 
veïns la zona i que se’ls indica a quins carrers poden aparcar. 13 
 14 
El Sr. Aliu pren la paraula i pregunta com està el tema d’arranjament del teulat de 15 
l’església. 16 
El Sr. Noguera explica que fins ara la Diputació donava als Ajuntament una subvenció 17 
de 18.000--€ l’any, cosa que feia totalment inviable poder fer l’obra pel seu cost. Ara en 18 
canvi ha variat el sistema i el que es fa és fer convenis a tres bandes: Diputació, Bisbat i 19 
Ajuntaments i espera que ara es pugui fer, ja que el projecte està redactat. 20 
El Sr. Alcalde diu que el problema és que l’Ajuntament no té prou recursos per fer tot el 21 
que voldria i que no s’ha d’oblidar que l’església és propietat del Bisbat i que creu que 22 
cadascú s’hauria de fer càrrec del seu patrimoni, ja que és evident que primer cal satisfer 23 
les necessitats municipals. 24 
 25 
El Sr. Miquel pregunta al Sr. Alcalde sobre quins tràmits segueix l’Ajuntament per 26 
expedir els certificats que demanen els immigrants relatius a les condicions dels 27 
habitatges per fer reagrupaments familiars.  28 
El Sr. Alcalde respon que no ho ha mirat i que li contestarà al proper Ple.  29 
 30 
El Sr. Miquel pren de nou la paraula i diu que  s’han arranjat els camins de pagès i ha 31 
observat que s’ha deixat gresa en llocs que els veïns no poden escampar. 32 
El Sr. Noguera respon que s’ha deixat gresa en alguns indrets d’acord amb els veïns que 33 
ho han demanat per poder arranjar-se ells el camí. 34 
 35 
I no havent-hi més temes per tractar, a les onze menys cinc minuts de la nit s’aixeca la 36 
sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la 37 
Secretària, que ho certifico.  38 



 
 
 
 
ACTA Nº 6/2004 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 18 DE MAIG DE 2004.-    
 
 
A la vila de Llagostera  a dos quarts de nou del vespre del dia divuit de maig  de l’any dos mil 
quatre es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió extraordinària sota la 
Presidència de l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assitència dels Regidors Srs. Josep 
Sánchez Gavilán, Esteve Barceló Bosch,  Jordi Noguera Sabarí, Antoni Navarro Robledo, Eugènia 
Comas Alsina, Rafel Villena Sánchez, Pilar Sancho Espigulé,  Immaculada  Aubó Casadevall, Jordi 
Miquel Perxachs,   Narcís Llinàs Gavilán  i Josep Aliu Mundet.     
Excusa  la seva assistència la Regidora Sra.  Montserrat Pla Font.       
Actua com a Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
El  President declara oberta la sessió.  
 
1r.- SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS.-  
 
D’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei Orgànica de Règim Electoral (Llei 5/1995, de 19 
de juny) sobre la formació de Meses Electorals, es procedeix a efectuar el sorteig públic dels 
Membres de les Meses Electorals per a les Eleccions al Parlament Europeu  2004, que tindran lloc 
el proper dia 13 de juny,   el resultat del qual és el següent:  
 
SECCIÓ PRIMERA  MESA A 
 
Titulars: 
President José Casanovas Busquets   
1r. vocal  Sílvia Cordonet Pérez 
2n. Vocal Enrique Acedo Ramos    
 
Suplents:  
De president Jordi Compte González   
De president Antonio García Font  
De 1r. vocal María Esquinas López    
De 1r. vocal Antonio Lloveras Ollés  
De 2n.vocal Álvaro Barbosa Porcel   
De 2n.vocal Judit Ferrando Salas   
 
SECCIÓ PRIMERA  MESA B 
 
Titulars: 
President Begoña Nieto Megias   
1r.vocal Cristina Morgado Lozano   
2n.vocal  María Rodríguez de la Paz  
Suplents: 
De president Eduardo Planas Esteva    
De president Xavier Ros Blay   
De 1r. vocal Núria Oliveras Masnou     



De 1r. vocal Enric Plantés Badosa    
De 2n.vocal Gema Pazalbo Valdivia    
De 2n.vocal Josep Maria Romo Salvador   
 
SECCIÓ SEGONA  MESA A  
 
Titulars: 
President  Rosa Casanovas Roget    
1r.vocal María Cristina Campos Calvet   
2n.vocal Carles Cañigueral Vila     
 
Suplents: 
De president Margarita Darder Esteve  
De president Sílvia Cortés Rodés   
De 1r. vocal Dolores Carrión Rodríguez   
De 1r. vocal Salvador Devant Ribera   
De 2n. vocal  Antonio Córdoba Castillo  
De 2n. vocal  Antonio Font Parés   
 
SECCIÓ SEGONA  MESA B 
 
Titulars: 
President Alexander Portas Grau    
1r. vocal Josep Lluís Postigo García    
2n.vocal  Teodoro Pulido Agüero   
 
Suplents: 
De president María Esther Puig Mayol   
De president Paloma Sánchez Gavilan   
De 1r.vocal Ponç Puigdevall Aragonés     
De 1r.vocal Marta Roca Nicolau    
De 2n.vocal Santiago Xargay Viñas  
De 2n.vocal Joaquim Planella Vives  
 
SECCIÓ TERCERA  MESA A  
 
Titulars:  
President María  Ángeles Coloma Ferrús   
1r.vocal Javier Cabarrocas Aparicio     
2n.vocal Manuel-Enrique Cuartielles Jara   
 
Suplents: 
De president Jorge Descayre Murlà   
De president Sergi Codinachs Pladevall   
De 1r.vocal Miquel Carreras Xarpell   
De 1r.vocal Sílvia Castilla Escribano  
De 2n.vocal Maria Rosa Casadevall Torrent   
De 2n.vocal Teresa Corbacho Arias  
 
SECCIÓ TERCERA  MESA B   
 
Titulars: 
President Júlia Peralta Rodríguez   



1r.vocal José Navarro Parera   
2n.vocal Xavier Roig Pairet  
 
Suplents: 
De president Maria Teresa Puértolas López  
De president Anna Maria Pujolar Borrell   
De 1r.vocal Marina Pagès Granell    
De1r.vocal Gloria Ribas Miquel   
De 2n.vocal Berta Valls Jaime    
De 2n.vocal Narcís  Paradeda  Torrent   
 
SECCIÓ QUARTA MESA A  
 
Titulars: 
President Maria Núria Durà Font   
1r.vocal Juan García Martín  
2n.vocal José-Antonio Moreno Moreno   
 
Suplents: 
De president Albert Figueras Boadas  
De president Carla Juan Mora    
De 1r.vocal Josep LLinàs Llinàs     
De 1r.vocal Jaime Maré Bordera    
De 2n.Vocal Marta Blasco Martínez   
De 2n.vocal Raquel Coll Consuegra  
 
SECCIÓ QUARTA  MESA B  
 
Titulars: 
President Llorenç Rissech Casas    
1r.vocal Alejandra Puig Roger  
2n.vocal David Reverter Cubarsí   
 
Suplents: 
De president Raquel Solench Fusté    
De president Carlos Roca Marquès    
De 1r.vocal Aurora Sánchez  Martín      
De 1r.vocal Josep Maria Tartera Cónsul     
De 2n.Vocal Sònia Tello Villegas    
De 2n.vocal Isabel Postigo Jiménez    
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les nou i tres minuts del vespre s’aixeca la sessió de la qual 
s’estén la present acta que és signada pel Sr. President, amb mi la Secretària, que ho certifico.   
 



 1

ACTA Nº 7/2004 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 26 DE MAIG DE 2004.-  2 

 3 

 4 

A la vila de Llagostera a les nou  del vespre del dia vint-i-sis de maig de l’any dos mil 5 
quatre es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència de 6 
l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep Sánchez 7 
Gavilán, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Antoni Navarro 8 
Robledo, Eugènia Comas Alsina, Rafel Villena Sánhez, Pilar Sancho Espigulé, Immaculada 9 
Aubó Casadevall,  Jordi Miquel Perxachs,  Narcís Llinàs Gavilán i  Josep Aliu Mundet.    10 
Actua de Secretària  la Sra. Dolors Torrents Barnadas.   11 
 12 

1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DEL DIES 5 i 18-5-2004.   13 
 14 
Acta del dia 5-5-2004:  15 
La Sra. Sancho demana que a la pàg. 10 línia 50,   després de la seva queixa per l’actitud 16 
del Sr. Noguera,  s’hi faci constar  “ Els Sr. Postigo es compromet a fer-ho.” 17 
La Sra. Comas demana que a la pàgina 2 línia 13 es modifiqui  “l’exposició sobre el suro” 18 
per “el cicle  el suro i el seu món”. 19 
S’aprova l’acta amb les anteriors esmenes. 20 
 21 
Acta del dia 18-5-2004:  22 
S’aprova per unanimitat.  23 

 24 
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS 25 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ 26 
ANTERIOR:  27 
 28 
2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència. 29 
 30 
Dóna compte dels Decrets que van del número 655 al 791. 31 
 32 
2.2 Acords de la Junta de Govern Local.  33 
 34 
El Sr. Alcalde manifesta que en aquesta sessió no donarà compte de cap acord. 35 
La Sra. Sancho pregunta el per què. 36 
El Sr. Postigo respon que no ha tingut temps de preparar-ho. 37 
 38 

2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 39 
representació.  40 
 41 
No n’hi ha.  42 
 43 
2.4 Contractacions de personal.  44 
 45 
No n’hi ha.  46 
 47 

3r.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME:  48 



 2

 1 

3.1 Aprovar inicialment la Modificació del P.E.R.I. del Puig del General.  2 
 3 
El Sr. Alcalde diu que aquest tema el va aprovar per decret núm.772, del qual en dóna 4 
compte i el Ple el ratifica en el que sigui menester. 5 

 6 
4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL I 7 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA:  8 
 9 
4.1 Sol·licitar a la Dirección General del Catastro la revisió del valor cadastral urbà 10 
del municipi.  11 
 12 
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que les raons per proposar aquest acord són evidents, ja 13 
que la normativa del cadastre que fixa els supòsits en que procedeix fer una revisió 14 
cadastral es compleixen i que,  tot i així,  la revisió no  serà efectiva fins l’any 2006-2007.  15 
Seguidament  explica que els valors que surtin de la revisió es van aplicant de manera 16 
progressiva un 10 per cent durant deu anys i que per tant fins transcorreguts deu anys no és 17 
al cent per cent. 18 
El Sr. Llinàs pregunta quin cost té per a l’Ajuntament la realització dels treballs de la 19 
revisió. 20 
El Sr. Navarro respon que cap, ja que els fa el Centre de Gestió Cadastral. 21 
 22 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:   23 

 24 
“Atès que han transcorregut més de quinze anys des de l’ última revisió cadastral, que  va 25 
entrar en vigor el gener de l’any 1989 i per tant ha transcorregut amb escreix el termini de 26 
deu anys que fixa la normativa cadastral per a procedir a la revisió. 27 
Tenint en compte a més que recentment ha entrat en vigor la revisió del POUM , amb la 28 
qual cosa hi ha hagut modificacions en la classificació del sòl, es creu oportú  procedir a la 29 
revisió dels valors cadastrals . 30 
És per això que es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 31 
Primer.- Sol·licitar  a la Dirección General del Catastro la revisió del valor cadastral urbà 32 
del municipi de Llagostera.” 33 
 34 

4.2 Aprovar Modificació de Crèdit  nº 2/2004 del Pressupost Municipal.  35 
 36 
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que el dia a dia obliga a fer modificacions a 37 
determinades partides del pressupost. Explica que en aquesta modificació es proposa 38 
habilitar o modificar partides destinades a mesures contra incendis de diverses 39 
urbanitzacions i a l’arranjament del pàrking de la zona esportiva. També es preveu 40 
l’adequació del local propietat de l’Ajuntament per llogar-lo temporalment a Correus per tal 41 
de facilitar que es pugi fer una ampliació de la llar d’infants, on hi ha ara l’oficina de 42 
Correus. També diu que s’amplia la partida de senyalització i mobiliari urbà a causa de la 43 
senyalització del sector de Ganix. 44 
La Sra. Sancho diu que el sector de Ganix s’ha senyalitzat gràcies que ella ha insistit sobre 45 
la perillositat que representaven els carrers sense indicadors. 46 
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El Sr. Alcalde respon a la Sra. Sancho que no és per treure-li mèrits però la senyalització 1 
vertical a que fa referència ja està inclosa en el projecte d’urbanització i que la modificació 2 
de crèdit ve ocasionada per un seguit de millores en la senyalització horitzontal. 3 
El Sr. Miquel diu que va entendre que hi havia subvencions per fer la neteja de les franges 4 
de les urbanitzacions i que si és així al seu entendre també s’hauria de subvencionar els 5 
pagesos per fer aquest treball. 6 
El Sr. Noguera respon que les cases de pagès no estan obligades a fer la neteja sinó que són 7 
els càmpings i les segones residències. 8 
El Sr. Llinàs pregunta en què consisteix l’adequació del local de  l’Ajuntament. 9 
El Sr. Alcalde respon que instal·lar lavabos i llums ja que no hi ha aquests serveis. 10 
La Sra. Sancho diu que quan ella va sol·licitar que se senyalitzés la urbanització de Ganix, 11 
el Sr. Alcalde li va respondre que corresponia fer-ho als propietaris i que per tant si 12 
s’hagués mirat bé ara l’Ajuntament no hauria de pagar aquests diners i que caldria 13 
diferenciar què ha de pagar l’Ajuntament i què correspon als propietaris. 14 
El Sr. Alcalde diu que els serveis tècnics estan mirant què consta a les partides del projecte 15 
i què no per diferenciar els costos.   16 
La Sra. Aubó pregunta si l’organisme de Correus ja ha confirmat que marxa. 17 
El Sr. Alcalde respon que formalment no, però que han manifestat la seva conformitat i han 18 
demanat fer contractes de mes en mes al nou local amb un màxim de sis mesos. 19 
 20 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  21 
 22 
“Atès que en el desenvolupament de la gestió del pressupost hi ha partides que no hi estan 23 
consignades i d’altres insuficientment dotades, procedeix ara fer les modificacions 24 
corresponents.  25 
Aquesta Comissió Informativa  proposa al Ple d’adopció del següent acord : 26 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/04 del 27 
pressupost municipal de l’exercici 2004, que inclou les següents variacions:  28 
  29 

AJUNTAMENT 30 
Suplements de crèdit 31 
51100.62501 Senyalització i mobiliari urbà 6.000,00 euros 32 
Crèdit extraordinari 33 
12100.62200 Adequació local pg. Romeu, 6 11.000,00 euros 34 
22300.69201 Neteja perímetre urb. Selva Brava i Font Bona 48.000,00 euros 35 
51100.60102 Condicionament aparcament z. esportiva     9.000,00 euros 36 

  Total:  74.000,00 euros 37 
Procedència dels fons 38 
Crèdit extraordinari 39 
48000 Aportació veïns urb. Selva Brava i Font Bona 48.000,00 euros 40 
Romanent líquid de tresoreria 26.000,00 euros 41 

  Total: 74.000,00 euros   42 
         43 
Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci 44 
en el B.O.P. i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i reclamacions. 45 
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense 46 
necessita de nou acord.” 47 
 48 

4.3 Concertar operació de crèdit prevista en el Pressupost Municipal de 2004.  49 
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 1 
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que el pressupost contempla una operació de crèdit per 2 
fer front a despeses d’inversió i que es fa per la quantia que permet la llei d’estabilitat 3 
pressupostària,  que obliga al dèficit zero a les administracions públiques. Seguidament 4 
explica que per valorar les ofertes no s’ha tingut en compte només els tipus d’interès ofertat 5 
ja que les diferències són mínimes,  sinó que també s’ha valorat les entitats que col·laboren 6 
més amb les activitats que es fan al poble, tant a través de les entitats com del propi 7 
Ajuntament, i per tant s’ha considerat que la Caixa és la que en conjunt té més mèrits. 8 
La Sra. Sancho pregunta en què es volen invertir els diners del crèdit. 9 
El Sr. Alcalde respon que el quadre d’inversions que figura al pressupost ho específica. 10 
La Sra. Sancho respon que ho ha preguntat perquè en realitat no se sap mai quina és la 11 
prioritat de l’equip de govern 12 
El Sr. Navarro diu que de moment es desconeix quines seran les anualitats de les obres 13 
incloses en el PUOSC i això condiciona poder fer una programació. 14 
La Sra. Sancho insisteix  que volen conèixer les previsions de futur de l' equip de govern. 15 
El Sr. Navarro respon que les sabran. 16 
El Sr. Llinàs pren la paraula i diu que pensa que seria bo demanar a les entitats bancàries 17 
quina és la seva previsió d’ajudes futures. 18 
El Sr. Alcalde respon que la Caixa és la que ha fet més aportacions. Quant a la intervenció 19 
de la Sra. Sancho dient que mai se sap quines són les prioritats de l’equip de govern, li ha 20 
de dir que les prioritats de l’Entesa estan en el programa electoral i en el pressupost. 21 
 22 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  23 
 24 
“L’Ajuntament de Llagostera té el Pressupost de l’exercici en curs aprovat i s’hi preveu una 25 
operació de crèdit de 386.628,00 EUROS per a finançament d’inversions. 26 
Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la Corporació és la de Caixa 27 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona de Llagostera, tenint en compte a més dels criteris 28 
econòmics la col·laboració que les dites empreses oferten a entitats del poble. 29 
Vist l’ informe de la Secretària-interventora relatiu a la procedència, les condicions i la 30 
legalitat de l’operació a concertar. 31 
Atès tot l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  ACORD: 32 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb 33 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona de Llagostera per un import de 386.628,00 34 
EUROS per finançar les despeses d’inversió previstes al pressupost municipal de l’exercici 35 
del 2004, amb les següents condicions : 36 
Import :          386.628,00 EUROS 37 
Període :     10 anys (sense carència) 38 
Revisió tipus d’interès : trimestral 39 
Tipus de referència :  Euribor trimestral 40 
Diferencial :   0,25 % 41 
Comissió d’obertura : 0,10 % 42 
Comissió d’estudi : exempta 43 
Comissió de disponibilitat : exempta  44 
Liquidació d’interessos : trimestral 45 
Liquidació d’amortització : trimestral 46 
Intervenció : Per Notari amb despeses a càrrec de “La Caixa” 47 
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Segon.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit es garantirà 1 
amb l’afectació dels ingressos procedents de les transferències del Fons de Cooperació 2 
Local.  3 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la  Direcció General de Política Financera del 4 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret 5 
94/1995 i l’ordre de 28 de juny de 1999.” 6 
Quart.- Facultar l’Alcalde per a quantes actuacions  siguin necessàries per a l’execució 7 
d’aquest acord, inclosa la signatura del contracte.” 8 
 9 
5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I SERVEIS 10 
SOCIALS:  11 
 12 

5.1 Aprovar proposta sobre els drets de les persones dependents.  13 
 14 
La Sra. Pla explica les raons que motiven la proposta i que queden reflectides al dictamen 15 
 16 
Sense que ningú no demani la paraula s’aprova per unanimitat el següent dictamen:  17 
 18 
“La protecció de les persones dependents, siguin ancians o persones amb discapacitat 19 
permanent o transitòria, i amb independència de la seva edat, ha de situar-se com a màxima 20 
prioritat del conjunt de les administracions. 21 
Així mateix, els canvis demogràfics, econòmics i socials dels darrers anys han tingut, i 22 
seguiran tenint en els propers anys, una profunda influència sobre l’impacte social que 23 
provoca aquest fenomen. La incorporació de la dona al treball i els canvis en la família 24 
tradicional han coadjuvat a un debilitament de la xarxa d’atencions informals que ajudaven 25 
les famílies amb persones amb necessitats d’atencions. 26 
A més les persones que no poden realitzar sense ajuda les activitats essencials de la vida 27 
quotidiana com la higiene, l’atenció personal, la mobilitat, l’autonomia i l’autogovern, 28 
poden veure agreujada la seva situació per altres factors com l’envelliment, la soledat i  la 29 
pobresa. 30 
Per tant, les administracions han d’impulsar un model de protecció social que sigui més 31 
descentralitzat, tant a nivell autonòmic com local, amb competències i dotacions 32 
pressupostàries que facin efectiva aquesta  descentralització i garanteixin una 33 
implementació efectiva i eficient de les polítiques de protecció.  34 
Per les raons exposades,  la Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana, Serveis Socials, 35 
Promoció Local, Informació i Comunicació, Sanitat i Consum proposa al Ple l’adopció del 36 
següent  acord:  37 
Primer.- Instar al Govern de l’Estat que consideri la protecció a les persones dependents 38 
com un dret universal i exigible.  39 
Segon.- Instar el Govern espanyol que adopti les mesures necessàries en favor d’una 40 
protecció específica de les persones amb dependència, amb tres eixos de resposta – 41 
seguretat social, sanitat i serveis socials – i tres nivells de responsabilitat pública – estatal, 42 
autonòmic i local. 43 
Tercer.- Reivindicar el reconeixement explícit perquè les institucions catalanes puguin 44 
desenvolupar mecanismes complementaris per aquesta prestació social en el marc d’un 45 
sistema de protecció social català més proper a les necessitats de les persones i dels 46 
territoris. 47 
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Quart.- Comprometre el conjunt de les administracions públiques a aconseguir els 1 
objectius següents: 2 
 3 

a) A curt termini atendre el 100% de les necessitats de les persones amb gran 4 
dependència. 5 

b) A mitjà termini cobrir les necessitats, almenys, del 75% de les persones amb 6 
dependència moderada. 7 

c) Fomentar la creació d’una xarxa sociosanitària bàsica que faciliti la integració, 8 
racionalització i optimització dels recursos i serveis actualment existents. 9 

d) Potenciar l’ajuda a domicili de qualitat i la teleassistència, i proporcionar 10 
recursos per aconseguir que el domicili habitual d’aquestes persones reuneixi les 11 
condicions necessàries d’habitabilitat, confort i serveis suficients que els permeti 12 
el nivell més alt possible d’autonomia personal. 13 

e) Incrementar l’oferta pública de places en centres de dia i residències assistides, i 14 
promoure la creació d’habitatges tutelats i altres models residencials alternatius. 15 

Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Unió de Jubilats i Pensionistes de Catalunya de la 16 
UGT.” 17 
 18 

6è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ 19 
CIVIL:  20 
 21 

6.1 Aprovar inicialment els Estatuts del Consorci de l’Ardenya.  22 
 23 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Alcalde pren la paraula i explica que amb la creació del 24 
Consorci es pretén donar resposta a moltes peticions que reclamen conservar i protegir 25 
aquest espai. 26 
La Sancho pregunta si hi haurà alguna aportació econòmica. 27 
El Sr. Noguera respon que sí que s’elaborarà un pressupost en el qual hauran de participar 28 
tots els membres del  Consorci. 29 
La Sra. Sancho diu que seria bo demanar al Departament de Medi Ambient que en formés 30 
part. 31 
 32 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  33 
 34 
“Atès que l’Ajuntament de Vidreres, en data 15 d’abril de 2004, va trametre a aquest 35 
Ajuntament una proposta dels Estatuts del futur Consorci  del Massís de Cadiretes, 36 
Atès que l’Ajuntament de Llagostera està interessat a formar part del dit Consorci, atès que 37 
el seu municipi té una superfície important de terrenys dins del Massís  de Cadiretes, 38 
Per l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següent  acord:  39 
Primer.- Aprovar la proposta d’Estatuts del Consorci per a la Protecció i Gestió del Massís 40 
Cadiretes-Ardenya, amb el benentès que aquesta aprovació està supeditada a la modificació 41 
del redactat de l’apartat 2n. de l’article 19 en el sentit que les aportacions dels municipis es 42 
faci en funció de la capacitat econòmica, i no proporcionalment a la seva superfície al 43 
PEIN i a la seva població. 44 
Segon.- Comunicar aquest acord als municipis de l’àmbit territorial del massís del 45 
Cadiretes-Ardenya, a la Diputació de Girona, al Consell Comarcal del Gironès, al Consell 46 
Comarcal de la Selva i al Consell Comarcal del Baix Empordà.” 47 
 48 
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6.2 Sol·licitar a la Direcció General de Carreteres l’execució íntegra de les mesures 1 
incloses a l’estudi d’efectivitat dels passos de fauna a la Ctra. C-65.  2 
 3 
Es llegeix el dictamen i el Sr. Noguera explica que quan es va fer la variant no es varen 4 
preveure els passos necessaris per garantir el pas de la fauna de la zona, els quals són molt 5 
necessaris ja que és molt perillós per als animals o per a les persones  i cal adoptar  6 
mesures, tal com ho demostra el fet que s’han produït diversos accidents de vehicles 7 
causats per porcs senglars. 8 
La Sra. Sancho diu que caldria demanar a la resta de municipis afectats que també ho 9 
aprovessin. 10 
El Sr. Alcalde diu que els municipis afectats són Santa Cristina i Llagostera. 11 
S’acorda comunicar-ho a Santa Cristina i demanar que s’hi adhereixi. 12 
 13 
S’acorda per unanimitat el següent dictamen:  14 

 15 
“La carretera de Llagostera a Sta. Cristina d’Aro (C-65) és una via que ha estat millorada 16 
en els darrers anys per donar un servei adequat a l’elevada intensitat de trànsit que suporta 17 
(Intensitat Mitjana Diària 27.357 vehicles/dia), especialment durant el període estival, ja 18 
que es tracta d’un accés preferent a la Costa Brava. 19 
Aquesta carretera discorre paral·lelament al riu Ridaura, i afecta un sector que és la 20 
connexió natural entre els massissos forestals de les Gavarres i de les Cadiretes, tots dos 21 
qualificats com a Espais d’Interès Natural. 22 
El febrer del 2002, per encàrrec de la Direcció General de Carreteres, s’elaborà un estudi 23 
d’efectivitat dels passos de fauna existents en l’esmentada via, que entre d’altres objectius 24 
plantejava propostes d’actuacions, que fossin viables d’aplicar, per millorar la seva 25 
permeabilitat i per reduir els efectes negatius sobre la fauna. (EA-XG-00187) 26 
Les esmentades propostes només poden millorar de forma reduïda la situació actual, atès 27 
que es tracta d’una via en funcionament, però l’adopció de mesures correctores (instal·lació 28 
i arranjament de la tanca perimetral, i el condicionament d’estructures transversals) i 29 
d’actuacions de manteniment (bona gestió de la vegetació als accessos a les estructures i als 30 
seus voltants) poden aconseguir, en primer lloc, prevenir col·lisions de vehicles amb fauna 31 
salvatge i, en segon lloc, millorar la connexió dels dos espais. 32 
L’estimació dels costos de les actuacions proposades ascendeix a 91.431 €. 33 
Bona part dels municipis que disfruten del PEINs de Les Gavarres i de L’Ardenya-Massís 34 
de Cadiretes ja s’han manifestat a favor que en un futur aquests espais es gestionin 35 
administrativament de forma unitària (futur parc natural), atès que la seva realitat física és 36 
una. D’aquesta manera ens replantegem la concepció de la gestió dels espais d’interès 37 
natural existent fins avui, que es basava en l’antiga visió dels illots protegits, i assumim 38 
plenament la nova concepció de preservació connectiva. 39 
Per tot això la Comissió Informativa de Medi Ambient, Protecció Civil, Obres i Serveis, 40 
Solidaritat i Cooperació, proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:  41 
Primer.- Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Direcció 42 
General de Carreteres) que realitzi les actuacions previstes en l’estudi d’efectivitat de 43 
passos de fauna en el tram de la carretera C-65 (pk 0,6 a 2,7) que se situa en els termes 44 
municipals de Llagostera i Sta. Cristina d’Aro. 45 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Medi Ambient (Direcció General del 46 
Medi Natural), al Consorci de Les Gavarres, a l’Ajuntament de Sta. Cristina d’Aro i a la 47 
resta de municipis que disfruten del PEIN de L’Ardenya-Massís de Cadiretes. 48 
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 1 

7è.- MOCIONS. 2 
 3 

7.1 Moció de CiU sobre l’Institut Ramon Llull.  4 
 5 
Es llegeix la moció i la Sra. Sancho pren la paraula i diu que aquesta moció és 6 
conseqüència de tota una sèrie d’actuacions efectuades per l’actual govern de la Generalitat 7 
que afecten negativament la llengua catalana. 8 
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que s’havia parlat de consensuar la moció però que no 9 
han pogut parlar amb la   Sra. Sancho  Afegeix que en la moció es posa en qüestió la 10 
capacitat de diàleg del govern tripartit i que no es té en compte que si es mira la història de 11 
la llengua catalana aquest trencament s’havia produït en altres ocasions. Tampoc es valora 12 
que quan el president Pujol i el president balear del partit socialista varen fer l’acord eren 13 
unes circumstàncies molts diferents que feien que la capacitat de diàleg entre els 14 
interlocutors  fos superior a l’actual. Tampoc és cert que hi hagi intenció d’ofegar la llengua 15 
catalana tal com afirma la moció. Afegeix que tampoc estan d’acord en la introducció de la 16 
moció, ja que pensen que també caldria dir alguna cosa  respecte al govern valencià. 17 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que quan es va crear l’Institut Ramon Llull hi havia un 18 
director de consens,  cosa que no passa ara,   i que en aquell moment va costar molt arribar 19 
a un acord i  que el que volen manifestar és la seva preocupació per la situació present que 20 
ha fet que no servissin per res molts anys de treball en favor de la llengua catalana i el que 21 
s’hauria d’haver fet és posar una persona de consens davant l’Institut Ramon Llull i no 22 
provocar aquest situació i que és evident que és un tema molt mal portat pel nou govern de 23 
la Generalitat. 24 
El Sr. Alcalde diu que veu ressentiment darrera la moció perquè CiU ja no governa i s’ha 25 
cessat una persona que era un exconseller de l’antic govern de la Generalitat i que des de 26 
CiU no es poden donar lliçons de com ha d’anar, ja que en realitat no es va fer cap actuació 27 
en aquest camp. 28 
La Sra. Sancho diu que aquesta moció ha estat elaborada pel grup de CiU de Llagostera i 29 
que pensen que és tal com s’ha d’aprovar. 30 
El Sr. Alcalde proposa que es deixi sobre la taula i que s'intenti consensuar un nou text. 31 
La Sra. Sancho respon  que si volen proposar alguna esmena que es faci ara o bé que es voti 32 
la moció presentada. 33 
El Sr. Noguera pren la paraula i diu  que en vint-i-dos anys de govern de CiU no s’ha 34 
millorat la situació la llengua catalana 35 
Sotmesa la moció a votació es rebutjada amb el següent resultat: 36 
 37 
A favor                          5  (CiU) 38 
En contra                       8   (ELL)   39 
 40 

8è.- PROPOSTES URGENTS.-  41 
 42 
No n’hi ha.  43 
 44 

9è.- PRECS I PREGUNTES.-  45 
 46 
La Sra. Aubó pren la paraula i pregunta al Sr. Alcalde com estan les negociacions amb els 47 
propietaris dels terrenys destinats a guarderia i si hi ha un termini fixat per resoldre el tema. 48 
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El Sr. Alcalde respon que no hi ha termini fixat. 1 
La Sra. Aubó diu que no hi ha una data exacta i que pensen que és un tema urgent i que 2 
hauria de tenir la màxima prioritat. 3 
La Sra. Sancho diu que en el Consell Escolar es va parlar d’una data. 4 
La Sra. Comas respon que es va preveure que al setembre del 2005 podria estar llesta la 5 
nova Llar d’Infants. 6 
 7 
La Sra. Sancho pren la paraula i manifesta  que valdria la pena,  si fos possible,  que en els 8 
plens municipals hi haguessin menys dictàmens que no fossin  municipals i es donés més 9 
importància i temps als temes que afecten directament el municipi, ja que últimament es 10 
dedica molt temps als temes supramuncipals,  la qual cosa és una pèrdua de temps. 11 
El Sr. Alcalde respon que cada grup pot presentar els temes que cregui convenients i que 12 
per altra banda pensa que també és interessant que el poble es posicioni i opini en temes no 13 
estrictament municipals.  14 
 15 
El Sr. Llinàs pregunta com està el tema de la Ctra. de Sant Llorenç en relació al propietari 16 
que no estava d’acord amb l’ocupació del seu terrenys. 17 
El Sr. Alcalde respon que la Diputació ha informat que d’aquí a poc es reprendran les 18 
obres. 19 
 20 
El Sr. Llinàs pren de nou la paraula i insisteix en el tema de l’aparcament de camions i 21 
pregunta si s’ha fet alguna gestió en aquest tema. 22 
El Sr. Alcalde respon  que està clara la necessitat d’ordenar els problemes de trànsit  i que 23 
quan es faci és previst fer una aparcament per a camions, però que de moment s’ha de fer 24 
servir la zona industrial, però que de tota manera no hi ha queixes que a la nit molestin. 25 
 26 
El Sr. Llinàs pregunta en quin punt es troben les obres d’urbanització del Puig del General.  27 
El Sr. Alcalde respon que s’ha aprovat inicialment la modificació,  que el projecte de 28 
reparcel.lació està encarregat i que els tècnics redactors el lliuraran a l'Ajuntament  passat 29 
l’estiu. Explica que ha calgut modificar el pla ja que la delimitació no era la correcta i en  30 
dificultava la seva gestió. 31 
El Sr. Llinàs pregunta si a finals d’any hi haurà el projecte. 32 
El Sr. Alcalde respon que es mirarà de contractar les obres aquest any, però cal tenir en 33 
compte que són molts els tràmits necessaris. 34 
La Sra. Sancho diu que compten que s’han d’actualitzar els peus. 35 
 36 
El Sr. Aliu pren la paraula i pregunta pel funcionament de les instal·lacions de la zona 37 
esportiva de la Canyera. 38 
El Sr. Barceló respon  que ara no hi feta cap concessió del servei ja que va quedar deserta i 39 
que s’ha parlat amb la Junta de Propietaris per si volen agafar la gestió de les instal·lacions. 40 
 41 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que en diverses zones del poble hi ha moltes herbes i 42 
que caldria treure-les, també demana que s’arranquin les plantes de la cruïlla de la Ctra. de 43 
Girona, ja que com s’ha dit moltes vegades no creixen i donen mala imatge. 44 
 45 
El Sr. Miquel pregunta si l’Alcalde li pot donar la resposta a la pregunta que va fer en la 46 
darrera sessió del  Ple en relació als informes que fa l’Ajuntament per al reagrupament 47 
familiar. 48 
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El Sr. Alcalde dóna lectura a un informe tipus que emeten els tècnics en aquests casos. 1 
La Sra. Sancho diu que caldria que l’Ajuntament tingués cura que l’extensió del pis fos 2 
suficient, ja que per motius sanitaris s’hauria de vigilar. 3 
El Sr. Alcalde respon  que l’Ajuntament no té regulat les persones que poden viure en un 4 
pis i que per tant  no pot fer-ho, ja que s’ha de tractar a tothom igual i que en tot cas si 5 
l’organisme que autoritza el reagrupament pensa que no és suficient l’espai no autoritzarà 6 
el reagrupament. 7 
El Sr. Villena diu que s’està treballant amb el tema de l’habitatge per tal de buscar 8 
solucions. 9 
 10 
El Sr. Llinàs demana informació sobre un acord de la Junta de Govern Local pel qual es 11 
concedia un subvenció de 69—euros  a Llagostera Solidària, per despeses de gestió. 12 
El Sr. Villena respon que s’ha canviat l’acord i la subvenció es dóna directament a la 13 
Coordinadora d’ONG’S, i que va destinada a despeses de gestions dels projectes i que hi 14 
col·laboren tots els  Ajuntaments. 15 
 16 
El Sr. Miquel pren la paraula i diu que a la Comissió Informativa es va parlar del traçat del 17 
futur eix. 18 
El Sr. Alcalde respon que el Conseller li va comentar el tema i que la Generalitat va 19 
convocar els alcaldes del pobles afectats però a ell no el varen convocar i que posteriorment 20 
el Sr. Follia del Departament de Carreteres el va convocar per informar-lo i que s’està 21 
treballant amb cinc alternatives i informa sobre quina és l’alternativa que sembla que 22 
Carreteres veu millor. 23 
El Sr. Llinàs diu que sobre aquest tema seria bo que l’Ajuntament manifestés el seu 24 
posicionament amb un acord del Ple per tal que la gent el conegui. 25 
 26 
I no havent-hi més temes per tractar, a les onze del vespre i deu  minuts s’acaba la sessió de 27 
la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho 28 
certifico.  29 

 30 



 1

ACTA Nº 8/2004 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 30 DE JUNY DE 2004.-  2 

 3 

A la vila de Llagostera a les nou  del vespre del dia trenta de juny de l’any dos mil quatre es 4 
reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència de l’Alcalde Sr. 5 
Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep Sánchez Gavilán, Esteve 6 
Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Antoni Navarro Robledo, Eugènia Comas Alsina, 7 
Rafel Villena Sánchez, Pilar Sancho Espigulé, Immaculada Aubó Casadevall,  Jordi Miquel 8 
Perxachs i  Josep Aliu Mundet.    9 
El Regidors Sra. Montserrat Pla Font i Narcís Llinàs 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 26-5-2004. 13 
 14 
La Sra. Sancho demana que a la pàg. 9 línia 32 es rectifiqui i que quedi redactada de la 15 
següent forma: 16 
“La Sra. Sancho diu  que compten que s’han d’actualitzar els preus”. 17 
 18 
El Sr. Navarro demana que s’introdueixin les següents esmenes: 19 
Pàg. 8 línia 10, després de “president balear” afegir-hi ”del partit socialista” 20 
Pàg. 8 línia 14 substituir “balear” per “valencià” 21 
 22 
El Sr. Postigo demana que s’introdueixen les següents  esmenes: 23 
Pàg. 2 línia 47 desprès de “però” afegir-hi “la senyalització vertical a que fa referència ja 24 
està inclosa en el projecte d’urbanització i que la modificació de crèdit ve ocasionada per 25 
un seguit de millores en la senyalització horitzontal.” La resta de la frase queda suprimida.   26 
Pàg. 9 línia 15 i 16 : substituir la frase “es posarà en funcionament” per “es reprendran  les 27 
obres.” 28 
Pàg. 10 línia 19 on diu “quatre alternatives” ha de dir “cinc alternatives” 29 
 30 
S’aprova l’acta amb les esmenes anteriors. 31 
 32 
En aquest punt s’incorpora el Sr. Llinàs. 33 
 34 

2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS 35 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ 36 
ANTERIOR:  37 
 38 
2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència. 39 
 40 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia núm.  792 al 922 i manifesta 41 
que es troben a disposició de qui els vulgui consultar. 42 
 43 
2.2 Acords de la Junta de Govern Local.  44 
 45 
Sessió del dia 8-6-2004:   Donar compte de la sentència, favorable a l’Ajuntament, dictada 46 
en el recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. Joan Garcia Cortés, agent de la 47 
Policia Local de Llagostera. 48 
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 1 
Sessió del dia 17-6-2004:  Pel qual es dóna compte de la sentència de l’Audiència 2 
Provincial, en la qual s’estima en part el recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament 3 
sobre el tema del camí d’emergències de la urbanització Font Bona. 4 
 5 
Sessió del dia 17-6-2004:  Pel  qual es procedeix a l’execució subsidiària de la neteja de la 6 
franja perimetral de les urbanitzacions Selva Brava i Font Bona. 7 
 8 
Sessió del dia 29-6-2004:  A proposta del regidor d’Urbanisme i Alcalde, Sr. Lluís Postigo 9 
Garcia, i atès que: 10 
El passat 11 de maig el Director General de Carreteres de la Generalitat, Sr. Follia, va 11 
comunicar-li que s’estava estudiant com una de cinc possibles alternatives una nova 12 
infrastructura que uniria l’eix transversal amb la variant de Llagostera (en concret dos 13 
quilòmetres d’aquest traçat passarien pel nostre terme municipal). Una vegada estudiat el 14 
plànol que, a instància seva, va enviar la mateixa D.G.de Carreteres, i després de comentar 15 
el tema amb bona part dels veïns afectats i amb el grup municipal de CiU, el passat 31 de 16 
maig va tenir l’oportunitat de manifestar al Sr. Follia de paraula el rebuig del nostre 17 
municipi a aquesta nova carretera. 18 
Per tal de deixar constància escrita de quins són els principals arguments d’aquest 19 
posicionament, la Junta de Govern acorda reiterar el rebuig a l’alternativa plantejada, pels 20 
següents motius: 21 

a) El POUM considera els terrenys per on passaria com a “zona de protecció 22 
fluvial” i per tant incompatibles amb la mateixa. 23 

b) Passaria excessivament a prop de diferents masies amb la conseqüent afectació 24 
als seus habitants i a la seva qualitat de vida. 25 

c) Afectaria de forma considerable un seguit d’activitats econòmiques tradicionals 26 
existents a la zona (agricultura, ramaderia, explotació forestal) i hipotecaria 27 
potencialitats econòmiques de futur (turisme rural, activitats de lleure...). 28 

d) Afectaria d’una manera definitiva una zona d’alt valor paisatgístic, composat 29 
d’un mosaic de camps i boscos.  30 

e) Afectaria també terrenys d’alt valor agrícola i forestal, i per tant el nostre preuat 31 
patrimoni natural. 32 

Aquesta Junta de Govern considera que la millora de les infraestructures viàries han de 33 
passar per la millora de les existents (desdoblament A2, desdoblament C-35, etc) no pas per 34 
la construcció de noves carreteres. 35 
 36 

2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 37 
representació.  38 
 39 
El  Sr. Alcalde informa en relació a la  Mancomunitat i el Consorci de Solius del següent: 40 
Que s’està executant la clausura de la part de l’abocador que ja ha acabat la seva vida,  diu 41 
que el pressupost és elevat i que un 20% el finança l’Agència Catalana de Residus i que la 42 
resta del 80% s’espera obtenir-lo a través dels fons de cohesió. Segueix informant que la 43 
planta de lixiviats funciona a un 90% de la seva capacitat i que es tracten la totalitat dels 44 
lixiviats. Informa que la planta de tractament de biogàs només crema el gas però en un futur 45 
quan hi hagi la planta de compostatge es farà arribar una nova línia soterrada i es podrà 46 
vendre l’excés d’energia que produeixi. Diu que es farà un pla estratègic per preveure el 47 
temps de vida de l’abocador, ja que l’ús de l’abocador s’ha d’allargar en el temps per 48 
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garantir el bon funcionament de la planta de compostatge. Acaba explicant que s’han 1 
detectat deficiències a la nova pista i el pont  que porten a l’abocador i,  com que el projecte 2 
el va encarregar la Junta de Residus,  s’ha fet un requeriment perquè ho arrangi. 3 
 4 

2.4 Contractacions de personal.  5 
 6 
El Sr. Alcalde informa de la contractació de la Sra. Cristina Gálvez com a educadora 7 
infantil de la Llar d’infants en substitució de la baixa per malaltia. 8 
 9 
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL I 10 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA:  11 
 12 
3.1 Aprovació modificació de crèdit nº 3/2004 del Pressupost Municipal.  13 
 14 
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que es tracta d’adequar el pressupost a les necessitats 15 
que per diverses raons van sortint, així per exemple diu que cal dotar partida per instal·lar 16 
una xarxa wifi, ja que s’ha obtingui una subvenció. També obliga a una modificació el fet 17 
que és previst signar un conveni amb el Consell Comarcal per donar una certa oficialitat a 18 
l’escola de música que fa que s’hagin d’habilitar unes aules. En relació a la modificació de 19 
la partida per arranjament de camins venials,  és perquè ha estat un any de fortes pluges que 20 
ha obligat a fer més manteniment extraordinari. Pel que fa a la modificació del pressupost 21 
del Patronat d’Esports,  es tracta d’un tema de seguretat per resoldre un problema que es va 22 
detectar quan es va fer el pla de seguretat i salut. 23 
El Sr. Miquel pren la paraula i diu que per a l’arranjament de camins els anys 2002 i 2003 24 
es varen pressupostar i gastar uns set milions de les antigues pessetes, mentre que aquest 25 
any només hi havia una consignació de trenta mil euros. 26 
El Sr. Navarro respon que els anys 2002 i 2003 varen ésser puntes en els recursos de la 27 
partida i que el pressupost del 2004 es va fer molt ajustat. 28 
El Sr. Miquel diu que al seu entendre en aquestes despeses no es pot anar tan ajustat ja que 29 
sempre surten imprevistos. 30 
La Sra. Sancho diu que,  tal com fan cada vegada que es proposa una modificació de crèdit,  31 
han de dir el mateix, que al moment d’elaborar un pressupost s’han de fer previsions i 32 
d’aquesta manera no serien necessàries tantes modificacions  i que al seu entendre fer-ho tal 33 
com es fa denota una visió curta i una manca de planificació i de visió de futur. Acaba dient 34 
que el seu vot serà favorable ja que troben les modificacions justificades, però que si 35 
segueix amb aquesta dinàmica de fer una modificació per mes , ja en portne 3, el seu vot 36 
serà l’abstenció. 37 
El Sr. Navarro respon que en aquest pressupost s’ha aplicat aquest sistema d’ésser cautelós 38 
tant amb els ingressos com amb les despeses i,  atès que els ingressos ho permeten,  39 
s’incrementen les partides quan és necessari. 40 
La Sra. Sancho pren de nou la paraula i diu que l’Ajuntament ha de funcionar amb una 41 
planificació i  no d’aquesta manera improvisada.  42 
El Sr. Alcalde respon a la Sra. Sancho que quan ella era alcaldessa es feien més de tres i 43 
quatre modificacions de pressupost a l’any. 44 
El Sr. Barceló pren la paraula i explica que una de les modificacions del Patronat d’Esports 45 
està justificada en el fet que el concessionari de la piscina de la Canyera va estar un temps 46 
sense pagar els subministrament d’aigua i llum i ara el Patronat  se n’ha de fer càrrec. 47 
El Sr. Sánchez explica que l'ús d’Internet és una realitat i que cada dia hi ha més serveis 48 
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que disposen d’aquesta instal·lació,  la qual cosa fa que es paguin 40--€ mensuals per cada 1 
línia que és té, i que amb aquest sistema de xarxa wi-fi s’ampliarà la velocitat i per tant els 2 
usuaris tenen un millor servei. Afegeix que després es pensa fer una concessió d’aquesta 3 
línia per concurs que permetrà que amb una petita quota els particulars també s’hi puguin 4 
connectar. Diu que també és previst fer uns punts de connexió al parc del dispensari. 5 
La Sra. Sancho pregunta quan començarà a funcionar aquesta instal·lació. 6 
El Sr. Sánchez respon que per als serveis municipals a l’estiu i que per a la resta d’usuaris a 7 
finals d’any. 8 
 9 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  10 

 11 
“Atès que en el desenvolupament de la gestió del pressupost hi ha partides que no hi estan 12 
consignades i d’altres insuficientment dotades, procedeix ara fer les modificacions 13 
corresponents.  14 
Aquesta Comissió Informativa  proposa al Ple d’adopció del següent acord : 15 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/04 del 16 
pressupost municipal de l’exercici 2004, que inclou les següents variacions:   17 

AJUNTAMENT 18 
Suplements de crèdit 19 
12100.62601 Noves aplicacions informàtiques 12.000,00 euros 20 
45100.48900 Subvencions entitats 5.000,00 euros 21 
51100.61104 Manteniment camins veïnals 25.000,00 euros 22 

  Total:  42.000,00 euros 23 
Procedència dels fons 24 
Crèdit extraordinari 25 
46202 Transf. Diputació xarxa Wi-fi 12.000,00 euros 26 
Romanent líquid de tresoreria 30.000,00 euros 27 

  Total: 42.000,00 euros   28 
 29 
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 30 
Suplements de crèdit 31 
452.21380 Manteniment instal. la Canyera 3.000,00 euros 32 
Crèdit extraordinari 33 
452.62202 Millores instal·lacions 9.000,00 euros 34 

  Total: 12.000,00 euros   35 
Procedència dels fons 36 
Romanent líquid de tresoreria 12.000,00 euros 37 

  Total: 12.000,00 euros   38 
 39 
         40 
Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci 41 
en el B.O.P. i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i reclamacions. 42 
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu sense 43 
necessita de nou acord. 44 

 45 
3.2 Adhesió a la iniciativa d’entitats d’Almedinilla de nomenar fill predilecte el difunt 46 
alcalde Antonio Pulido.  47 
 48 
El Sr. Navarro informa que el dia 29 d’octubre de l’any passat va morir l’Alcalde 49 
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d’Almedinilla, poble que com tothom sap està molt vinculat a Llagostera i que ara el poble 1 
d’Almedinilla proposa nomenar-lo fill predilecte i que s’ha cregut convenient adherir-se a 2 
la dita petició. 3 
 4 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  5 
 6 
“Atès que el passat 29 d’octubre va morir l’Alcalde d’Almedinilla, Sr. Antonio Pulido 7 
Muñoz, esdeveniment que va ser molt sentit a Llagostera donats els lligams humans que 8 
des de fa dècades uneixen els pobles d’Almedinilla i de Llagostera,  9 
Atès que l’Alcalde d’Almedinilla Sr. Antonio Pulido es va distingir per la seva voluntat 10 
d’unir també institucionalment els dos municipis, la qual cosa es va materialitzar amb les 11 
dues visites que representants de la Corporació d’Almedinilla varen realitzar a Llagostera, 12 
Atès que l’Ajuntament de Llagostera ha tingut coneixement que diversos col·lectius, 13 
associacions i entitats d’Almedinilla han iniciat una campanya ciutadana de recollida de 14 
signatures per sol·licitar a l’Ajuntament d’Almedinilla que nomeni fill predilecte del 15 
municipi el que va ser el seu Alcalde fins a la seva mort, 16 
La Comissió informativa d’Urbanisme, Hisenda, Personal i Participació ciutadana proposa 17 
al Ple l’adopció del següent acord:  18 
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera s’adhereix a la iniciativa popular de col·lectius,  19 
associacions i entitats d’Almedinilla de sol·licitar a l’Ajuntament d’Almedinilla que nomeni 20 
fill predilecte del municipi el Sr. Antonio Pulido Muñoz. 21 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament d’Almedinilla.” 22 
 23 

4t.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I SERVEIS 24 
SOCIALS:  25 
 26 
4.1 Aprovació inicial modificació quadre de multes.  27 
 28 
Es llegeix el dictamen i sense que ningú no demani la paraula s’aprova per unanimitat:  29 
 30 
“Vist l’informe emès per la Policia Local on es posa de manifest que han observat que en el 31 
quadre d’infraccions i sancions de l’Ordenança de Circulació d’aquest Ajuntament hi ha 32 
infraccions tipificades com a lleus i que haurien de ser greus, ja que lesionen els drets de 33 
persones i/o posen en perill la integritat de persones o coses.     34 
La Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció del següent  ACORD:  35 
Primer.- Aprovar inicialment la següent modificació del quadre general d’infraccions a la 36 
Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, el qual va estar aprovat 37 
definitivament  pel Ple en data 25-9-2002 i publicat en el B.O.P. de data 16-10-2002:  38 
 39 
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   1 
Al mateix temps s’hauria d’afegir al quadre d’infraccions i sancions de l’ordenança 2 
municipal de circulació, la infracció de “conduir un ciclomotor,  fabricat per viatjar-hi 3 
més d’una persona, portant un passatger, sense tenir l’edat requerida per fer-ho”, 4 
aquesta infracció està tipificada al reglament general de circulació, com a lleu.  5 
Segon.- Exposar-lo al públic pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de 6 
la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. 7 
Tercer.- En cas de no presentar-se al·legacions, es considerarà aprovat definitivament sense 8 
necessitat de nou acord i es publicarà el  text íntegre en el BOP.”   9 
 10 

5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ LOCAL, INFORMACIÓ I 11 
COMUNICACIÓ I SANITAT I CONSUM:  12 
 13 
5.1 Manifestar la voluntat municipal de gestionar directament un programa del canal 14 
múltiple 39 de Televisió Digital Local.  15 
 16 
El Sr. Sánchez pren la paraula i explica que el que s’està dient amb aquesta proposta no és 17 
que es vulgui instal·lar una televisió local, sinó que únicament es manifesta l’interès de 18 
l’Ajuntament per participar en el projecte. Vol deixar clar perquè ningú ho malinterpreti  19 
que no és que es vulgui posar ara televisió local, sinó que es tracta de no deixar passar una 20 
oportunitat que potser més endavant no es tindria, ja que es tracta d’un servei al qual s’han 21 
de destinar molts diners.  22 
La Sra. Sancho diu que veuen bé la possibilitat de tenir una televisió local i que això ho 23 
deien en el seu programa electoral i que creu que no val tants dinars i que ja hi ha molts 24 
pobles que tenen televisió local. Pregunta si s’han fet contactes amb els altres ajuntaments. 25 
El Sr. Sánchez respon que no, ja que es tracta d’una declaració d’intencions perquè el 26 
projecte és a mig termini, en uns dos o tres anys i que ell sàpiga ningú s’ha mogut. 27 
 28 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:                                                  29 
 30 
“De conformitat amb l’article 9.1 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local 31 
per ones terrestres. 32 
Atès que en data 8 d’abril de 2004 es va publicar el Reial decret 439/2004, de 12 de març, 33 
pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital local on s’hi estableix la 34 
reserva dels canals múltiples destinats a la prestació del servei públic de televisió digital 35 
local en cadascuna de les demarcacions territorials que preveu.  36 
La Comissió Informativa de Seguretat ciutadana, Serveis socials, Promoció local, 37 
Informació i comunicació, Sanitat i consum proposa al Ple l’adopció del següent acord:  38 

Art. Ap. Op. Tipificació 
actual  Inf. FET DENUNCIAT 

Nova 
tipific
ació 

39 2D 1 L Estacionar en zona d’estacionament reservat  minusvàlid G 
53 1 02 L Circular per direcció prohibida G 
10 2 01 L Col·locar obstacle a la via púbica dificultant la circulació G 
121 
RGC 5 01 L Circular un vehicle per zona de vianants sense autorització G 

121 
RGC 

5 02 L Circular un vehicle per la vorera G 

58 3 01 L Modificar el contingut dels senyals G 

58 2 05 L Modificar senyalització d’una via sense permís i sense 
causa justificada G 

58 2  L Instal·lar, retirar, traslladar o ocultar senyalització de la via 
sense permís o causa justificada G 
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Primer.- Manifestar la voluntat i l’interès de l’Ajuntament de Llagostera de gestionar 1 
directament, i de forma compartida amb la resta de municipis que ho hagin sol·licitat, un 2 
programa del canal múltiple 39, corresponent a la zona de servei de Girona. 3 
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Subdirecció General de Mitjans Audiovisuals 4 
de la Secretaria de Comunicació del Departament de la Presidència de la Generalitat de 5 
Catalunya i sol·licitar la corresponent concessió. 6 
 7 

6è.- MOCIONS:  8 
 9 
6.1 Moció de CiU sobre la variant de Santa Coloma-Llagostera.  10 
 11 
Es llegeix la següent Moció:  12 

 13 
“MOCIÓ DE CiU EN RELACIÓ A LA NOVA VARIANT STA.COLOMA-14 
LLAGOSTERA, PROPOSADA PER EL GOVERN DE LA GENERALITAT.-  15 

 16 
Llagostera és el poble de la Comarca del Gironès que té  un territori més  extens ( uns 76 17 
quilòmetres   quadrats). Està estratègicament situat entre dues  comarques gironines, la 18 
Selva  i el Baix Empordà,   que  tenen  part del seu terme municipal a la Costa Brava. 19 
És  la cruïlla  obligatòria  de les carreteres que es dirigeixen a la Costa Brava  procedent de 20 
Barcelona, de la comarca de la Selva o de la comarca d’Osona, des  que  es va obrir l’Eix 21 
Transversal. 22 
Podem dir, doncs, que Llagostera és un poble ben comunicat, però també és alhora un poble 23 
extremadament  perjudicat pel trànsit de vehicles. 24 
Llagostera  té encara una gran riquesa  paisatgística i agrícola. Té conques fluvials i una 25 
gran riquesa de flora i fauna autòctona. Encara hi ha força gent i moltes masies, més d’un 26 
centenar, que han triat aquest entorn per viure-hi i poder  guanyar-s’hi la vida.  27 
Entenem que en la societat que vivim  és necessari  trobar l’equilibri entre el progrés i el 28 
respecte al medi ambient i que tothom s’hi ha d’implicar. 29 
Estem a favor de millorar i, si cal, ampliar les carreteres que van a la costa. Sabem que es 30 
desdoblarà la carretera que ve de Vidreres enllaçant amb l’autopista i que, més endavant, 31 
segurament, es desdoblarà  la variant que tot just s’ha inagurat. 32 
No cal que fem esment a la línea d’Alta Tensió que travessa el nostre municipi. 33 
S’ha de ser solidari, però entenem que Llagostera ha pagat amb escreix aquesta solidaritat. 34 
A l’últim Ple del dia 26 de maig, després dels precs i preguntes, i en resposta a diverses 35 
intervencions  de veïns del veïnat de Bruguera afectats, ens vam assabentar que el Govern 36 
tripartit de la Generalitat vol construir una altra variant que enllaci Santa Coloma amb 37 
Llagostera. Aquesta variant tornaria a esmicolar el nostre terme municipal i perjudicaria 38 
greument la gent que hi viu. 39 
La proposta que va enviar la Direcció General de Carreteres com a “solució ” per enllaçar 40 
l’Eix afecta greument les masies de Can Matalí, Can Guillem, Can Xarenet, Can Vinyes1 i 41 
2, Can Cabanyes, Can Xeliu, Can Roig, Can Corrius, Can Serrat, Can Maiensa, entre 42 
d’altres. 43 
Volem denunciar el secretisme  i la poca transparència amb què s’ha portat aquest tema 44 
amb algú que preconitza la participació com a base de qualsevol gestió de govern. 45 
L’alcalde ens ha dit que s’ha triat d’entre 5 opcions. El Conseller de Política Territorial ha 46 
dit públicament que hi havia 10 opcions. 47 
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Volem recordar que com a oposició tenim dret a estar informats dels temes que afecten el 1 
municipi. De què serveixen les Comissions Informatives?. 2 
Volem deixar clara la nostra posició : no volem una nova variant que afecti el nostre 3 

municipi i la qualitat de vida de la gent que hi viu.  4 
Per tot el que hem manifestat fins ara, demanem al Ple l’adopció dels següents : 5 
ACORDS 6 

 Demanem una posició clara per part de l’Ajuntament en contra del traçat de la nova 7 
variant  proposat o de qualsevol altre que afecti al municipi. 8 

 Exigim que s’informi puntualment a tots el regidors i regidores de l’oposició i a tota 9 
la gent afectada de l’estat actual dels tràmits administratius en què es troba el 10 
projecte de l’esmentada variant així com de totes les actuacions futures previstes. 11 

 Comuniquem  que farem totes les actuacions que estiguin al nostre abast perquè 12 
l’entorn paisatgístic, agrícola i la qualitat de vida de què encara gaudim no es vegin 13 
malmeses, una vegada més .”  14 

 15 
La Sra. Sancho pren la paraula i vol explicar el perquè de la seva moció ja que consideren 16 
que hi ha hagut secretisme i poca transparència en el tema i diu que es varen assabentar de 17 
la proposta de la nova carretera de l’eix en últim Ple per les intervencions del públic i que 18 
per tant varen decidir presentar aquesta moció, ja que no troben correcte que ells com a 19 
grup que forma l’Ajuntament no en tinguessin coneixement, ja que és evident que el fet que 20 
per part de Carreteres s’enviï una proposta concreta vol dir que abans s’havia parlat del 21 
tema i ells no havien estat informats de res. Afegeix que se n’alegren de l’acord pres per la 22 
Junta de Govern Local en relació a l’oposició a la perllongació de l’eix i del qual se n’han 23 
assebentat ara. 24 
El Sr. Postigo respon que no és cert que s’hagi portat en secret tal com ho demostra el fet 25 
que es va parlar en el Ple i prèviament a la corresponent Comissió Informativa i que el 26 
posicionament de l’Ajuntament ha quedat clar amb l’acord de la Junta de Govern Local i 27 
explica com es varen assabentar  ells de la proposta. Diu que va ésser convocat a una reunió 28 
amb el Sr. Follia i que el va informar, tot i que té constància que altres alcaldes havien estat 29 
convocats anteriorment,  però no ell. Acaba dient que té la sensació que CiU vol fer 30 
safareig en relació aquest tema. També demana al grup de CiU que quan vulgui presentar 31 
una moció ho faci en forma de moció i no faci servir el mateix escrit  que ha utilitzat pels 32 
seus fulls informatius.  33 
La Sra. Sancho respon que el que el Sr. Alcalde en diu safareig ella en diu responsabilitats,  34 
encara que ara no s’aprovi la moció que el seu grup ha presentat,  ja estan contents que hagi 35 
servit per pressionar i que l’equip de govern hagi adoptat l’acord en Junta de Govern. 36 
Afegeix que creuen que l’actuació no ha estat correcta, perquè pensen que els regidors han 37 
de rebre la informació a través de  l’Alcalde. Pel que fa al que ha dit el Sr. Alcalde de com 38 
han de presentar les mocions,  diu que no pensen que el Sr. Alcalde hagi de dir als grups de 39 
l’oposició de quina forma han d’ésser els escrits que presenten a l’Ajuntament i el que 40 
realment  és important és que no han estat informats d’un tema tan important i que des que 41 
el Sr. Alcalde en va tenir coneixement han passat dies i no s‘havia fet res i que ara quan ells 42 
han presentat una moció l’equip de govern ha optat per fer un acord de la Junta de Govern 43 
Local. Demana que se’ls tingui informats de totes les novetats que hi hagi en relació a 44 
aquest tema. 45 
El Sr. Alcalde diu que en el fons els dos grups municipals estan d’acord però que el grup 46 
d’ELL no està d’acord amb les formes de CiU. 47 
El Sr. Llinàs diu que la informació que va donar l’Alcalde era del tot insuficient i que no 48 
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quedava clara la posició de l’equip de govern i ara sí que es veu que les posicions 1 
coincideixen. 2 
El Sr. Alcalde respon que la posició de la Junta de Govern ha estat sempre la mateixa i que 3 
per tal d’intentar consensuar mocions, o com a mínim parlar-ne, s’ofereix a convocar una 4 
Junta de Portaveus abans de les Comissions Informatives. 5 
 6 
Sotmesa la moció a votació,  és rebutjada amb el següent resultat: 7 
A favor     5     (CiU) 8 
En contra  7     (ELL) 9 
 10 
En aquest punt la Sra. Pla s’incorpora a la sessió.   11 

 12 
6.2 Moció de CiU  sobre la Llar d’Infants El Niu.  13 
 14 
Es llegeix la següent Moció:  15 
 16 
“MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DE  CIU  REFERENT A LA LLAR 
D’INFANTS   “EL NIU” 
 17 
El procés educatiu de la persona humana comença en el mateix moment del seu naixement i 18 
continua al llarg de  tota la seva vida. L’acció educadora durant els primers anys de vida de 19 
l’infant té per objectiu la formació i el desenvolupament harmònic de la seva personalitat de 20 
manera que pugui esdevenir un infant autònom, feliç i responsable per poder conviure, 21 
participar i realitzar-se plenament com a persona a la nostra societat. 22 
Les llars d’infants són actualment una necessitat i un servei social de primer ordre.  23 
Exerceixen  una funció educativa i sanitària i són un complement  molt valuós de la tasca 24 
familiar. 25 
Per al ple desenvolupament de l’infant, les llars d’infants han de disposar de material i 26 
d’espais suficients i adequats.  L’infant necessita moure’s i experimentar per poder 27 
desenvolupar  plenament les seves facultats. La psicomotricitat és fonamental per 28 
desenvolupar el seu cos i progressar en la coordinació de moviment i en la mobilitat. 29 
La Llar d’infants de Llagostera no és aliena a totes aquestes consideracions. Llagostera 30 
creix i creix també la població infantil i la necessitat de places a la nostra llar. 31 
En els darrers  anys s’ha superat amb escreix el nombre de 40 alumnes autoritzats. En els 32 
darrers dos anys s’ha incrementat amb uns 15 alumnes.  33 
El curs passat el nombre de sol·licituds va augmentar fins a …No hi havia suficient espai i 34 
es va haver d’habilitar l’aula de psicomotricitat per destinar-la  a un grup d’infants amb la 35 
pèrdua que suposa, a nivell pedagògic, el fet de no disposar d’aquest equipament tan 36 
necessari.  37 
La construcció d’una nova Llar per a Llagostera és doncs una necessitat urgent que passa 38 
per davant de qualsevol altre equipament perquè afecta directament la vida dels pares, de 39 
les mares i dels infants del nostre poble. Essencialment afecta amb major proporció les 40 
famílies econòmicament desfavorides que necessiten treballar i no disposen d’un 41 
complement de sou per tenir servei quan no són a casa. 42 
Tenint presents aquestes consideracions i el fet que l’ampliació per part de l’equip de 43 
l’Entesa era un compromís  electoral, i que, a hores d’ara, encara no disposa de solar ni de 44 
projecte, 45 
DEMANEM: 46 
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 Que es destini l’antiga fàbrica de Can Roig i les cases annexes a la nova Llar d’Infants 1 
Municipal. 2 

 Que l’Ajuntament es comprometi  a encarregar el projecte amb la màxima urgència. 3 

 Que si l’emplaçament que proposem no és l’escollit per l’Ajuntament, que es presenti 4 
un estudi comparatiu - situació, calendari i cost - de les dues possibilitats que justifiqui 5 
l’opció que s’ha triat 6 

Pilar Sancho Espigulé. 7 
Llagostera, 22 de juny de 2004.” 8 
 9 
La Sra. Aubó pren la paraula i diu que actualment tothom està d’acord en el dret i la 10 
necessitat que es pugui disposar d’aquest servei i que el fet d’ubicar-ho a la fàbrica de Can 11 
Roig permetria l’ampliació de manera ràpida, cosa que no queda garantida en la nova 12 
ubicació, i que a més la situació és molt millor la de Can Roig que no la que proposa 13 
l’equip de govern que queda molt més lluny i podria fer que molt nens no anessin a la llar. 14 
Afegeix que l’excusa que dóna l’equip de govern del col·lapse de trànsit que és provocaria 15 
pensa que no és cert, ja que en certa manera actualment la llar ja està en el sector. 16 
El Sr. Alcalde respon que l’equip de govern té un compromís electoral i ferm de fer un 17 
centre cultural a Can Roig i que per tant pensa que no és el moment de replantejar un altre 18 
ús. 19 
La Sra. Aubó respon que quan es va proposar el centre cultural a Can Roig estava ben 20 
pensat però que,  atès que ara ha sortit la necessitat d’ampliar la llar d’infants i aquest és el 21 
lloc més idoni,  s’hauria de rectificar. 22 
La Sra. Comas pren la paraula i diu que les dades que es donen  a la  moció no són 23 
correctes, ja que l’any passat va haver-hi un increment de set alumnes  i que les previsions 24 
es fan difícils ja que els criteris dels pares a fer ús del servei són diferents en molts casos. 25 
Seguidament diu que el projecte de Can Roig és un projecte madur per al qual ja es tenen 26 
subvencions. Segueix dient que no és pot afirmar en una moció, tal com es fa,  que s’ha 27 
enganyat la comunitat educativa si prèviament no s'ha parlat amb tota la comunitat 28 
educativa, cosa que CiU no ha fet. 29 
La Sra. Aubó respon que en els Consells Escolars hi ha representada la comunitat educativa 30 
i és allà on es va donar la informació. 31 
La Sra. Sancho  manifesta que al seu entendre la llar d’infants és una prioritat i que fer-la 32 
allà on proposa l’equip de govern representat endarrerir-la ja que el tràmit és molt llarg i 33 
que no es podrà començar a construir en menys de dos anys. 34 
El Sr. Postigo diu que si ara la llar d’infants està col·lapsada no ho està pas més que quan 35 
governava CiU,  que les ràtios estaven sobrepassades,  i que no cal oblidar que l’aula de 36 
psicomotrocitat no la va fer CiU   i que va ésser en el govern de l’Entesa quan es va 37 
començar a ampliar i fer millores de la Llar d’infants. Diu que el projecte que tenen és clar i 38 
pensen que el lloc és idoni. Explica que mentre no és fa la nova llar s’han fet gestions amb 39 
Correus perquè deixin lliure el local del costat de la llar actual per tal de poder habilitar-lo 40 
per a serveis de la llar. Pel que fa a la ubicació proposada pel govern municipal, s’ha de 41 
tenir en compte que els serveis que es fan no són només per a la gent del centre del poble 42 
sinó per a tots els llagosterencs. 43 
La Sra. Aubó diu que quan en un tema hi ha contradicció de parers caldria estudiar-lo més a 44 
fons  i proposa trobar-se un dia tots els membres de l’Ajuntament per fer la comparació 45 
d’avantatges i desavantatges d’ambdós llocs. Diu que el fet que el grup d’ELL tingui 46 
majoria absoluta fa que no tingui voluntat de diàleg. 47 
El Sr. Navarro intervé i diu que va ésser ell qui va dir en un Consell Escolar que podria 48 
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ésser possible la nova llar l’any 2005,  però que de tota manera la seva voluntat no era 1 
enganyar  ningú i demana que el terme engany s’apliqui amb més cura i,  tot i que assumeix 2 
l’error en el càlcul del temps que va  cometre,  no troba correcte que es qualifiqui d’engany. 3 
La Sra. Aubó diu que agraeix la intervenció del Sr. Navarro. 4 
 5 
La moció és rebutjada amb el següent resultat: 6 
A favor     5     (CiU) 7 
En contra  8     (ELL) 8 
 9 
7è.- PRECS I PREGUNTES.-  10 
 11 
El Sr. Llinàs pren la paraula i explica que l’esperit de la moció de la llar d’infants és que la 12 
nova llar es construeixi amb la màxima rapidesa i demana al Sr. Alcalde com està el tema 13 
dels terrenys on s’ha d’ubicar. 14 
El Sr. Alcalde respon que s’ha trobat dues vegades  amb un dels propietaris i que encara no 15 
s’ha arribat a cap acord, però que de tota manera si no es posen d’acord l’Ajuntament 16 
forçarà la permuta. 17 
El Sr. Alcalde diu que  els terrenys de Can Roig tampoc estan disponibles d’immediat ja 18 
que falta l’expropiació d’una part. 19 
 20 
El Sr. Miquel pren la paraula i diu que s’estan fent cates sense permís  a molts sectors del 21 
poble i que se  que suposa que són per les obres del futur eix. 22 
El Sr. Alcalde respon que farà arribar un escrit a Carreteres per queixar-se i demanar 23 
informació sobre el motiu de les cates. 24 
La Sra. Sancho diu que cal que la posició de l’Ajuntament en relació al tema de l’eix quedi 25 
clara i que no troba correcte que s’estiguin fent cates sense cap autorització dels propietaris. 26 
El Sr. Postigo diu que l’Ajuntament no tenia coneixement que es fessin les cates i  demana 27 
que no imputin responsabilitats a qui no les té. 28 
 29 
El Sr. Miquel demana si s’ha resolt el problema que hi havia amb el personal de serveis 30 
socials i que es va exposar a la Taula intercultural. 31 
La Sra. Pla respon que la petició que va fer la Taula intercultural sobre diversos temes 32 
encara no s’ha contestat. 33 
El Sr. Alcalde diu que va parlar amb les persones afectades  i els va dir que en tot cas 34 
s’hauria d’estudiar de cares al pressupost del proper any. 35 
 36 
El Sr. Llinàs demana que es posin senyals de trànsit a la zona industrial. 37 
El Sr. Alcalde respon que al moment que es va fer la urbanització no es va senyalitzar i que 38 
ara ho haurà de fer l’Ajuntament al seu càrrec. 39 
 40 
El Sr. Llinàs demana com estan les obres de la carretera de Sant Llorenç. 41 
El Sr. Postigo respon que segueixen parades i que caldrà fer una reclamació a la Diputació. 42 
 43 
La Sra. Sancho fa un prec en el sentit que es facin gestions perquè es treguin els bidons on 44 
hi ha col·locats senyals de trànsit que s’han posat a la illeta de l’entrada al poble, ja que diu 45 
que donen una mala imatge. 46 
El Sr. Noguera respon que l’equip de govern d’ELL ha hagut de netejar molts abocadors 47 
incontrolats que hi havia quan varen entrar i que també donaven una mala imatge. 48 
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 1 
El Sr. Barceló pren la paraula i diu que al seu entendre el tema de la carretera de l’eix no es 2 
resol pel fet que no passi per  Llagostera, sinó que la postura a defensar és que no es faci 3 
per enlloc. 4 
 5 
I no havent-hi més temes per tractar, a les dotze de la nit s’aixeca la sessió de la qual 6 
s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la secretària, que ho certifico.  7 
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ACTA Nº 9/2004 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT FET 1 
EL DIA 28 DE JULIOL DE 2004.-  2 
 3 
A la vila de Llagostera a les nou  del vespre del dia vint-i-vuit de juliol de l’any dos mil 4 
quatre es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència de 5 
l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep Sánchez 6 
Gavilán, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Antoni Navarro Robledo, Eugènia 7 
Comas Alsina, Rafel Villena Sánchez, Pilar Sancho Espigulé, Immaculada Aubó 8 
Casadevall,  Jordi Miquel Perxachs, Narcís Llinàs Gavilán i  Josep Aliu Mundet.    9 
Excusa l’assistència la Sra. Montserrat Pla Font. 10 
Actua de Secretària accidental  la Sra. Consol Butinyac Font.   11 
 12 
1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 30-6-2004. 13 
 14 
La Sra. Sancho proposa les següents esmenes: 15 
 16 
A la pàg. 2 quan el Sr. Alcalde fa referència a acords de la Junta de Govern Local no hi 17 
consta que el Sr. Alcalde va llegir literalment l’acord pres en relació a l’oposició a la 18 
perllongació de l’eix i demana que es transcrigui l’acord de la sessió del dia 29-6-2004 . Per 19 
tant, a continuació de la línia 8 s’inclourà : “A proposta del regidor d’Urbanisme i Alcalde, 20 
Sr. Lluís Postigo Garcia, i atès que: 21 
El passat 11 de maig el Director General de Carreteres de la Generalitat, Sr. Follia, va 22 
comunicar-li que s’estava estudiant com una de cinc possibles alternatives una nova 23 
infrastructura que uniria l’eix transversal amb la variant de Llagostera (en concret dos 24 
quilòmetres d’aquest traçat passarien pel nostre terme municipal). Una vegada estudiat el 25 
plànol que, a instància seva, va enviar la mateixa D.G.de Carreteres, i després de comentar 26 
el tema amb bona part dels veïns afectats i amb el grup municipal de CiU, el passat 31 de 27 
maig va tenir l’oportunitat de manifestar al Sr. Follia de paraula el rebuig del nostre 28 
municipi a aquesta nova carretera. 29 
Per tal de deixar constància escrita de quins són els principals arguments d’aquest 30 
posicionament, la Junta de Govern acorda reiterar el rebuig a l’alternativa plantejada, pels 31 
següents motius: 32 

a) El POUM considera els terrenys per on passaria com a “zona de protecció 33 
fluvial” i per tant incompatibles amb la mateixa. 34 

b) Passaria excessivament a prop de diferents masies amb la conseqüent afectació 35 
als seus habitants i a la seva qualitat de vida. 36 

c) Afectaria de forma considerable un seguit d’activitats econòmiques tradicionals 37 
existents a la zona (agricultura, ramaderia, explotació forestal) i hipotecaria 38 
potencialitats econòmiques de futur (turisme rural, activitats de lleure...). 39 

d) Afectaria d’una manera definitiva una zona d’alt valor paisatgístic, composat 40 
d’un mosaic de camps i boscos.  41 

e) Afectaria també terrenys d’alt valor agrícola i forestal, i per tant el nostre preuat 42 
patrimoni natural. 43 

Aquesta Junta de Govern considera que la millora de les infraestructures viàries han 44 
de passar per la millora de les existents (desdoblament A2, desdoblament C-35, etc) no pas 45 
per la construcció de noves carreteres.” 46 
 47 
A la pàg. 3 línia 8, després de “per mes” afegir-hi “ja en porten 3,”  48 
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A la pàg. 7 línia 26, afegir-hi, després de “pren la paraula” “i vol explicar el perquè de la 1 
seva moció ja que consideren que hi ha hagut secretisme i poca transparència en el tema”. 2 
 3 
A la pàg. 7 línia 31, l’últim punt quedi redactat de la següent manera “Afegeix que se 4 
n’alegren de l’acord pres per la Junta de Govern Local en relació a l’oposició a la 5 
perllongació de l’eix i del qual se n’han assabentat ara”. 6 
 7 
A la pàg. 7 línia 38, substituir “rebombori” per “safareig”. 8 
 9 
A la pàg. 7 línia 41,  després de “respon que”  afegir-hi  “el que el Sr. Alcalde en diu 10 
safareig ella en diu responsabilitats” i segueix “encara ... 11 
 12 
La Sra. Aubó demana la següent esmena: 13 
 14 
A la pàg. 10 línia 5, substituir “reunió” per “Consell Escolar”. 15 
 16 
El Sr. Navarro que s’introdueixi la següent esmena: 17 
 18 
A la pàg. 3 línia 9, substituir “el seu sistema és” per “que en aquest pressupost s’ha aplicat 19 
aquest sistema d’”. 20 
 21 
El Sr. Alcalde demana que s’introdueixin les següents esmenes: 22 
 23 
A la pàg. 2 línia 40, suprimir “que”. 24 
 25 
A la pàg. 7 línia 34, després de “Ple” afegir “i prèviament a la corresponent Comissió 26 
Informativa”. 27 
 28 
A la pàg. 8 línia 9, substituir tot el paràgraf per “ El Sr. Alcalde respon que la posició de la 29 
Junta de Govern ha estat sempre la mateixa i que per tal d’intentar consensuar mocions, o 30 
com a mínim parlar-ne, s’ofereix a convocar una Junta de Portaveus abans de les 31 
Comissions Informatives.” 32 
 33 
La Sra. Sancho vol que li aclareixi si aquesta Junta de Portaveus la formaríem només 34 
l’Alcalde i jo. 35 
El Sr. Alcalde li respon que sí. 36 
 37 
A la pàg. 9 línia 47, suprimir “Per altra banda diu” i afegir “Pel que fa  a la ubicació 38 
proposada pel govern municipal, s’ha de tenir en compte” i continuar “que els serveis..... 39 
 40 
S’aprova l’acta amb les esmenes anteriors. 41 
 42 

2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I ACORDS DE 43 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 44 
 45 

2.1. Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència. 46 
 47 
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El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia núm. 923 al 1047 i que queden 1 
a disposició de qui els vulgui consultar. 2 
 3 
El Sr. Alcalde dóna compte de la publicació en el DOGC del dia 20-7-2004 de l’anunci de 4 
licitació del contracte d’execució de les obres d’ampliació i reforma del CEIP  de 5 
Llagostera i que el dia 15-6-2004 havia estat publicat l’anunci del contracte de la direcció 6 
d’obra. 7 
 8 

2.2. Acords de la Junta de Govern Local 9 
 10 
Sessió del dia 29-06-2004: Donar compte que a proposta de la regidora Eugènia Comas es 11 
varen acceptar dues subvencions de la Diputació de Girona, una de 2.100 euros per les 12 
activitats d’ensenyament d’arts plàstiques i una altra de 1.658 euros per l’ensenyament 13 
d’adults. 14 
 15 
Sessió del dia 29-6-2004: Donar compte que a proposta del regidor Josep Sánchez 16 
s’accepta una subvenció de la Diputació de Girona de 465 euros per la publicació de 17 
l’informació municipal. 18 
 19 
Sessió del dia 6-7-2004: Donar compte que la Junta de Govern presenta al·legacions en el 20 
PUOSC per al quatrienni 2004-2007. 21 
El Sr. Alcalde explica que inicialment s’havia demanat la 1a. Fase del centre cultural (la 22 
Biblioteca), la 2a. Fase del centre cultural ( Sala Polivalent i accessos), la 1a. Fase del pla 23 
d’accessibilitat, l’accés al Dispensari i l’enllumenat i pavimentació de les voreres de la ctra. 24 
Comarcal C-253A i s’han aconseguit subvencions per a totes les actuacions.  25 
Les al·legacions van en el sentit que renunciem a les obres d’accés al Dispensari, obra que 26 
ja tenim prevista executar passat l’estiu i que ja comptem amb una subvenció de la 27 
Diputació,  i les voreres de la C-253 i es demana que el seu import s’acumuli al concedit a 28 
la 1a. Fase del centre cultural per la Biblioteca. 29 
En segon lloc teníem dues subvencions concedides per la 2a. Fase del centre cultural, i el 30 
que es demana és que es mantingui el total de la subvenció concedida per a una primera 31 
fase de la segona fase del centre cultural, que serien els accessos que es correspondrien amb  32 
l’arranjament del c/ Lleó I i amb l’execució d’un nou espai públic que en un futur donaria 33 
entrada a la segona planta del centre cultural. 34 
També es demana un canvi d’anualitat per lògica, s’havia concedit la subvenció per a la 35 
biblioteca per a l’any 2006 i per a la sala polivalent que s’ubicarà a la segona planta de 36 
l’edifici, per a l’any 2005. 37 
Pel que fa al pla d’accessibilitat, d’entrada es manté, però quan es consideri oportú es 38 
demanarà un canvi d’actuació per acumular els 300.000 euros concedits a la subvenció que 39 
en el seu moment esperem que ens atorgui el Departament d’Educació per a la construcció 40 
de la nova Llar d’Infants, obra que prioritza aquest equip de govern. 41 
Amb tot això no es demana més subvenció, perquè entenem que hem estat justament 42 
tractats i que el  total subvencionat per aquest quatrienni ha augmentat en un 427% respecte 43 
a les subvencions concedides els 4 anys passats i que això és fruit d’encertar les actuacions, 44 
que s’ajustaven molt bé a la convocatòria. 45 
 46 
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Sessió del dia 6-7-2004: Pel qual s’acorda declarar desert el concurs de la gestió de la 1 
deixalleria municipal i informar que a partir de l’1-8-2004 l’Ajuntament assumirà la gestió 2 
directa. 3 
 4 
Sessió del dia 6-7-2004: Pel qual s’acorda encarregar a l’arquitecta Sra. Marta Soler Fitó el 5 
Pla especial del catàleg de masies. 6 
 7 
Sessió del dia 13-7-2004: Acord de contractació dels treballs d’adequació dels locals de 8 
Correus per un import de 2.159 euros, per guanyar espai per a l’actual Llar d’Infants. 9 
 10 
Al mateix temps informa d’un conveni que s’ha signat amb Correus pel qual l’Ajuntament 11 
els lloga el local del pg. Romeu núm. 6, inicialment per sis mesos, i que ja ens han 12 
confirmat que a primers d’agost faran el trasllat. 13 
 14 
Sessió del dia 13-7-2004: Donar compte que a proposta de l’Eugènia Comas es va aprovar 15 
un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, l’APA de l’IES i el Consell Comarcal del 16 
Gironès per tal de gestionar de forma compartida el servei de menjador escolar. 17 
 18 
Sessió del dia 20-7-2004: Pel qual es dóna compte del conveni signat entre l’Ajuntament i 19 
la Sra. Júlia Casademont Perafita, promotora de la urbanització Mas Fonollerons, pel qual 20 
diposita a l’Ajuntament una fiança complementària de 52.343 euros per respondre de les 21 
possibles deficiències de les obres d’aquest sector. 22 
 23 
Continua el Sr. Alcalde dient que d’aquesta manera i com a conseqüència d’un conveni 24 
previ, l’Ajuntament a partir d’ara podrà atorgar llicències d’obres en aquest sector, però 25 
condicionades al fet que no se’ls atorgarà la llicència de 1a. utilització fins que les obres 26 
d’urbanització estiguin totalment acabades. 27 
 28 
Sessió del dia 20-7-2004: Donar compte de l’aprovació definitiva del projecte de 29 
condicionament interior de l’antic escorxador municipal per habilitar uns vestidors per a la 30 
Brigada municipal. 31 
 32 
Sessió del dia 20-7-2004: Donar compte que a proposta del regidor Sr. Josep Sánchez 33 
s’acorda contractar amb l’empresa Pimag Noves Tecnologies per un import de 18.739 34 
euros la instal·lació de la xarxa wi-fi. 35 
 36 

2.3. Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 37 
representació. 38 
 39 
No n’hi ha cap. 40 
 41 

2.4. Contractacions de personal 42 
 43 
El Sr. Alcalde dóna compte de les contractacions urgents de personal i diu que en sessió del 44 
dia 29-6-2004 es va contractar de manera interina la Sra. Carla Soler Adalid, com a 45 
educadora infantil, en substitució d’una baixa per malaltia. 46 
 47 

3.  PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME 48 
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 1 
3.1. Aprovar definitivament la modificació de l’Estudi de Detall promogut per Creu 2 
de Serra,  S.L. 3 
 4 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que la justificació era la necessitat de modificar la 5 
fondària edificable per fer habitatges de protecció oficial de lloguer. 6 
 7 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen: 8 
 9 
“Aprovada inicialment la modificació de l’Estudi de Detall DE-10 d’ordenació de volums 10 
de l’illa situada entre els carrers Tramuntana, Garbí, Mestral i Rosa dels Vents, per Decret 11 
d’Alcaldia de data 25-3-2004. 12 
Atès que s’ha sotmès a informació pública pel termini de vint dies en el Butlletí Oficial de 13 
la Província núm. 68 de 7-4-2004 i al diari El Punt de data 8-4-2004, sense que s’hagin 14 
formulat al·legacions. 15 
Vista la documentació complementària presentada per l’empresa CREU DE SERRA, S.L., 16 
en data 12.05.04, on es modifica l’Estudi de Detall aprovat inicialment. 17 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal on consta que la modificació presentada no 18 
representa cap canvi substancial respecte a l’estudi de Detall aprovat inicialment, 19 
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de l’Estudi de Detall DE-10 d’ordenació 20 
de volums de l’illa situada entre els carrers Tramuntana, Garbí, Mestral i Rosa dels Vents 21 
promogut per l’empresa CREU DE SERRA, S.L. 22 
Segon.-  Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província i 23 
comunicar-ho a la Comissió Provincial d’Urbanisme en el termini de 10 dies, així com als 24 
propietaris afectats, compresos en l’àmbit territorial de l’Estudi de Detall. 25 
 26 

4t. PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL I PARTICIPACIÓ 27 
CIUTADANA 28 
 29 
4.1. Aprovar el compte General del Pressupost Municipal i dels seus Organismes 30 
Autònoms corresponent a l’exercici 2003. 31 
 32 
Pren la paraula el Sr. Navarro i diu que l’expedient ja va ser informat favorablement per la 33 
Comissió Especial de Comptes, es va fer la publicació corresponent i ara procedeix 34 
aprovar-lo. 35 
  36 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen: 37 
 38 
“La Comissió Especial de Comptes, en reunió celebrada el dia 20 de maig de 2004, va 39 
informar favorablement el Compte General de l’exercici 2003, una vegada sotmès a 40 
informació pública i no havent-se formulat al·legacions, 41 
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal i dels seus Organismes 42 
Autònoms corresponents a l’exercici 2003. 43 
Segon.- Retre els comptes generals a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.” 44 
 45 

4.2 Presentar al·legacions als Pressupostos de la Generalitat per al 2004. 46 
 47 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que són al·legacions als pressupostos de la Generalitat 1 
del 2004 però perquè es tinguin en compte en l’elaboració dels pressupostos del 2005 i 2 
afegeix que el contingut de les al·legacions ja s’han comentat en les corresponents 3 
Comissions Informatives. Aquest serà el tercer any consecutiu que l’Ajuntament de 4 
Llagostera presenta al·legacions als pressupostos de la Generalitat i seguirem amb aquesta  5 
pràctica malgrat que hi hagi hagut un canvi de govern a la Generalitat, perquè el que volem 6 
és defensar els interessos municipals. 7 
 8 
Intervé la Sra. Aubó dient que vol fer una precisió sobre  les obres d’ampliació de 9 
l’Hospital geriàtric Josep Baulida, que tal com ha dit el Sr. Alcalde les obres s’estan fent, 10 
però comptant amb una subvenció verbal que no arriba mai, des de finals del 2003 que 11 
Benestar Social va donant llargues i les obres ja pràcticament estan acabades i s’hauran de 12 
pagar. Per tant no seria una al·legació al pressupost del 2005, sinó que el compromís verbal 13 
és que serà per al 2004. En la Junta de Govern de l’Hospital es va tractar el tema acordant 14 
demanar a l’Ajuntament que sol·liciti a Benestar Social la confirmació per escrit. 15 
 16 
El Sr. Alcalde li respon que com a resultat de les diferents converses amb el Sr. Martí 17 
Masferrer se’ns ha dit que la subvenció arribarà, però a partir d’unes partides que s’han de 18 
concretar i que formen part de les assignacions que reben de l’obra social de diferents 19 
entitats. De totes maneres l’últim que se’ns ha dit és que aquest mes d’agost rebríem la 20 
confirmació de si serà per a aquest any o per al 2005. 21 
 22 
La Sra. Aubó insisteix que el compromís verbal era per a aquest any. 23 
 24 
El Sr. Alcalde adopta el compromís que tant per part de la Junta de l’Hospital com per part 25 
de l’Alcaldia es reclamarà la confirmació per escrit. 26 
 27 
Es posa a votació i la Sra. Sancho diu que el seu grup votarà a favor perquè tot el que sigui 28 
aconseguir subvencions per al poble hi estan  d’acord i que de totes maneres no pensem que 29 
pel fet de presentar aquestes al·legacions s’aconsegueixi més que les demandes que fan els 30 
diferents diputats. Ara bé, si en el pressupost del 2005 no donen cap subvenció de les 31 
al·legades, preguntem si com a Alcalde de Llagostera i Diputat del Parlament de Catalunya 32 
votaràs en contra dels pressupostos de la Generalitat.  33 
 34 
El Sr. Alcalde li respon que sap diferenciar molt bé quin és el seu paper com a Alcalde i 35 
com a Diputat. Com a Alcalde defensa els interessos municipals i en el Parlament actua 36 
com a Diputat de les comarques gironines. 37 
 38 
Segueix la Sra. Sancho dient que el seu grup entén que aquesta proposta d’al·legacions és  39 
d’àmbit supramunicipal pel fet que l’Alcalde és membre del Parlament i tenint en compte 40 
que en els pressupostos de la Generalitat no es contemplen cap d’aquestes actuacions, 41 
insisteix que es manifesti quin serà el seu vot si el grup parlamentari d’IC hi vota en contra. 42 
 43 
El Sr. Alcalde replica que la proposta d’al·legacions va adreçada a tots els grups 44 
parlamentaris sigui quin sigui el seu caire polític i  que no hi ha suposada barreja de 45 
funcions, perquè ell té molt clar quina és la seva posició. 46 
 47 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen: 48 
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 1 
Antecedents 2 
El contingut dels pressupostos de la Generalitat que ha realitzat el govern de la Generalitat 3 
per a l’any 2004 contempla les següents actuacions per al municipi de Llagostera: 4 
 5 
* Variant C-65        28.313,65 € 6 
     6.806.097,56 € 7 
Total     6.834.411,21 € 8 
 9 
* CEIP Lacustària       152.000,00 € 10 
        200.000,00 € 11 
Total         352.000,00 € 12 
 13 
És de celebrar la inclusió d’aquestes actuacions i que, finalment, puguin ésser una realitat 14 
dins el proper any. 15 
Pel que fa a la variant, el bon ritme de les obres que ja s’estan realitzant fa pensar en el seu 16 
acabament abans de final d’any. Malgrat això, entenem necessària la previsió d’una partida 17 
expressa per a l’acabament de l’enjardinament i l’adopció de mesures correctores. (1) 18 
També com a carretera que afecta el nucli urbà, queda encara pendent la 2ª. fase de l’antic 19 
tram de la C-253 a, és a dir, una rotonda a la zona de la Plaça del Carril. (2) 20 
L’ampliació del CAP que va realitzar el SCS va consistir en la construcció d’un nou cos 21 
annex a l’antic edifici, però va deixar pendent les obres de manteniment i millora de la part 22 
vella de l’edifici (pintura de l’interior, insonorització de portes, etc). (3) 23 
També en relació al CAP, cal dotar el centre dels recursos humans suficients, que des de fa 24 
temps ha anat reivindicant l’Ajuntament (assistent social, ginecòleg, etc). (4) 25 
Tot i que s’acaba de publicar al DOGC la licitació de les obres de l’ampliació i reforma del 26 
CEIP Lacustària, comprovem que en aquest pressupost les partides existents són del tot 27 
insuficients. Aquesta actuació, reclamada de fa temps pel Consistori i per la comunitat 28 
educativa local, s’ha anat endarrerint de forma injustificada i sol·licitem la imminència de 29 
l’inici de les obres i l’habilitació de partida econòmica suficient. (5) 30 
Una altra obra que considerem que s’ha de realitzar immediatament, i així va acordar 31 
sol·licitar-ho el Ple de 26 de maig de 2004, és que el Departament de Política Territorial i 32 
Obres Públiques (Direcció General de Carreteres) realitzi les actuacions previstes en 33 
l’estudi d’efectivitat de passos de fauna en el tram de la carretera C-65 (pk 0,6 a 2,7) que se 34 
situa en els termes municipals de Llagostera i Sta. Cristina d’Aro (6). 35 
La Junta de Govern de 15 de gener de 2003 va sol·licitar a la Delegació territorial a Girona 36 
d’Arquitectura i Habitatge que inclogués el municipi de Llagostera en el Pla d’Habitatge 37 
2002-2007 i hi va trametre dues opcions de sòl susceptible d’edificar-hi habitatges socials, 38 
preferentment de lloguer per a joves, sense que al dia d’avui s’hagi obtingut resposta. (7) 39 
També cal que la Generalitat doti el nostre municipi de més recursos per a Serveis Socials, 40 
tan per a personal tècnic com per a actuacions adreçades a prevenir la marginalitat i els 41 
riscos socials. (8) 42 
L’Ajuntament fa un esforç econòmic considerable per mantenir el cos de la Policia Local i 43 
donar al municipi un servei mínim de seguretat. Però continuem reivindicant, en primer lloc 44 
i com a obligació imprescindible de la Generalitat, que es compleixi el conveni vigent entre 45 
l’Ajuntament i la Generalitat pel qual es fixen les competències que han d’exercir en el 46 
municipi cada un dels dos cossos policials i que, per tant, Llagostera compti amb una major 47 
presència de Mossos d’Esquadra. (9) 48 



 8

La creixent demanda de serveis d’atenció per als més petits (0 a 3 anys) fa necessari que 1 
plantegem la construcció d’una nova llar d’infants, que doni resposta a la demanda actual 2 
de places i tingui capacitat suficient per a un futur creixement. (10) 3 
Igualment passa amb els serveis destinats a la gent gran i per això cal que la Generalitat 4 
atengui suficientment els serveis municipals d’atenció a la gent gran que, com el nostre, 5 
contribueixen al fet que les persones grans no hagin d’abandonar el seu municipi per trobar 6 
serveis assistencials. Per això aquest Ajuntament considera imprescindible l’ampliació de la 7 
Residència i del Centre de Dia Josep Baulida. (11) 8 
Demanem igualment els recursos necessaris per al foment de l’esport base i les inversions 9 
necessàries en els edificis esportius, com ara els vestidors del camp de futbol. (12) 10 
La insuficiència de recursos econòmics suficients per assumir les competències que ens són 11 
pròpies ens fan sol·licitar l’habilitació de partides suficients per atorgar subvencions a dues 12 
actuacions de caràcter obligatori per a l’administració municipal: portada d’aigua en alta a 13 
la urbanització Mont Rei (13) i nou dipòsit municipal d’aigua (14) 14 
Primer.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que tingui en compte, i per tant inclogui en 15 
el proper pressupost per a l’any 2005 dotació econòmica suficient per atendre les següents 16 
actuacions: 17 

Obres competència de la Generalitat pendents de realitzar: 18 
(1) projecte d’enjardinament i mesures correctores de la variant C-65 19 
(2) 2ª. fase antic tram C-253 a 20 
(3) obres complementàries ampliació CAP 21 
(4) millora general de l’assistència sanitària 22 
(5) ampliació i reforma CEIP Lacustària 23 
(6) projecte de connectivitat entre els espais inclosos en el PEIN (Ardenya-Cadiretes-24 

Gavarres) 25 
(7) promoció d’habitatges socials 26 

Competències que, malgrat no ser obligatòries per a un Ajuntament amb el nostre 27 
nombre d’habitants, hem assumit històricament per resoldre demandes ciutadanes: 28 
(8) millora general de l’assistència social 29 
(9) major dotació (econòmica i de personal) d’agents de Mossos d’Esquadra per 30 

complementar l’actual esforç del Consistori amb la Policia Local 31 
(10) nova Llar d’infants 32 
(11) ampliació Residència  i Centre de Dia Josep Baulida  33 
(12) esport base (antiga multimèdia) i d’altres inversions en instal·lacions esportives 34 

(vestidors camp de futbol) 35 
Segon.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que tingui en compte, i per tant, inclogui en 36 
el seu pressupost per a l’any 2004 dotació econòmica suficient per subvencionar les 37 
següents actuacions de competència municipal: 38 
(13) portada d’aigua en alta a la urbanització Mont Rei 39 
(14) nou dipòsit municipal d’aigua 40 
Tercer.- Trametre aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya per tal 41 
que el puguin introduir en el proper pressupost per al 2005. 42 
 43 

5è. PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I SERVEIS 44 
SOCIALS. 45 
 46 
5.1. Aprovar la declaració contra la violència de gènere. 47 
 48 
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El Sr. Alcalde explica que és un manifest aprovat per la Federació de Municipis de 1 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. 2 
 3 
Es llegeix el dictamen i sense que ningú demani la paraula s’aprova per unanimitat: 4 
  5 

MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 6 
La violència envers les dones és un important problema social que s’ha vingut exercint 7 
històricament i que, malgrat els avenços obtinguts en el camí vers la igualtat entre sexes, es 8 
continua manifestant d’una forma cruenta i reiterada. 9 
Les agressions de gènere, tant físiques, psicològiques com sexuals, constitueix un greu 10 
atemptat contra el dret a la vida, a la seguretat, a la llibertat, a la dignitat, a la integritat 11 
física i psíquica de les víctimes i suposa, per tant, un obstacle per al desenvolupament d’una 12 
societat democràtica. 13 
L’Ajuntament de Llagostera ha manifestat en altres ocasions, com per exemple en el Ple de 14 
28 de març de 2001, el seu rebuig i la seva indignació davant la violència de gènere i ha 15 
reiterat el seu compromís en la seva eradicació.  16 
No obstant això i malgrat les nombroses campanyes, resolucions i recomanacions fetes, tant 17 
per organismes nacionals, estatals com internacionals, seguim observant que la violència 18 
contra les dones continua essent un mal endèmic de la nostra societat i el nostre poble no 19 
n’és una excepció. 20 
Per poder modificar aquesta realitat cal que tots i totes, individualment i col·lectiva, 21 
denunciem tota mena de violència i ens comprometem en la solució d’aquesta autèntica 22 
malaltia social. 23 
El Consistori vol encapçalar aquest sentiment ciutadà i vol fer palesa la seva solidaritat amb 24 
totes i cadascuna de les dones que pateixen qualsevol tipus de violència i fa una crida al 25 
conjunt de la societat perquè mostri el seu rebuig i perquè col·labori activament en 26 
l’eradicació de qualsevol tipus de discriminació. 27 
Per tot l’expressat anteriorment  28 
S’ACORDA: 29 
Reiterar el nostre compromís de: 30 

 lluita contra la violència envers les dones, mitjançant un seguit de mesures on es 31 
concreten, d’una forma integral, aquelles actuacions d’atenció a les víctimes que 32 
tenen com a objectiu assolir la seva plena recuperació personal i social 33 

 manteniment i millora d’aquelles mesures educatives, preventives i de 34 
sensibilització 35 

 difusió dels valors d’igualtat, de tolerància i de respecte entre tots els ciutadans/anes 36 
Demanar a la resta d’administracions implicades: 37 

 que garanteixin i augmentin, segons les necessitats existents, els recursos necessaris 38 
per a la protecció, l’atenció i la rehabilitació psicosocial de les víctimes de la 39 
violència de gènere: cases d’acollida, pisos pont, centres d’urgència, centres de 40 
llarga durada... 41 

 que prioritzin  polítiques integrals encaminades a la prevenció, la detecció, l’atenció 42 
i l’eradicació de la violència gènere. 43 

 que garanteixin una coordinació eficaç dels circuits dels serveis assistencials 44 
existents per aconseguir un tractament integral de totes i cadascuna de les víctimes. 45 

 que els municipis de Catalunya, a través de les dues entitats municipalistes (FMC i 46 
ACM), puguin participar en l’elaboració de la propera llei contra la violència de 47 
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gènere i el Pla de polítiques d’igualtat que està elaborant la Generalitat de Catalunya 1 
i el Parlament de Catalunya 2 

Traslladar el present acord a les entitats municipalistes (FMC i ACM), a la Generalitat de 3 
Catalunya i al Parlament de Catalunya. 4 
 5 

6è. MOCIONS 6 
 7 
No n’hi ha cap. 8 
 9 
7è. PROPOSTES URGENTS 10 
 11 
7.1.- Aprovació festes locals anys 2005. 12 
 13 
El Sr. Alcalde demana que s’acordi la urgència per aprovar els dies de les festes locals per a 14 
l’any 2005, atès que s’ha de comunicar al Departament de Treball abans del proper dia 30 15 
de setembre. 16 
 17 
S’aprova la urgència i per unanimitat s’acorda: 18 
 19 
Atès l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, pel qual correspon a 20 
l’Ajuntament en Ple proposar les dues festes anuals de caràcter local, 21 
Atès que és tradició celebrar les festes locals els dies següents a la Pasqua Granada, diada 22 
de la Festa Major, 23 
Primer.- Proposar com a festes locals del municipi de Llagostera per a l’any 2005 els dies 24 
16 i 17 de maig de 2005. 25 
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Territorial a Girona del Departament de Treball i 26 
Indústria de la Generalitat. 27 
 28 

7.2.- Delimitació del terme municipal.- 29 
 30 
El Sr. Alcalde igualment demana que s’acordi la urgència per sol·licitar a la Generalitat la 31 
delimitació del terme municipal.  32 
 33 
S’aprova la urgència i per unanimitat s’acorda: 34 

 35 
Vista la necessitat de realitzar un estudi per tal de resoldre les diferències existents entre les 36 
dades que consten a l’Ajuntament de Llagostera i les que considera vigents la Generalitat 37 
de Catalunya en relació amb els límits del terme municipal de Llagostera, 38 
Vist el que disposa l’article 33 del Reglament de demarcació territorial i població dels ens 39 
locals, 40 
Primer.- Iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal de Llagostera. 41 
Segon.- Crear la Comissió encarregada de realitzar les operacions de delimitació, que estarà 42 
integrada pels membres següents: 43 
Sr. Lluís Postigo Garcia, Alcalde i Regidor d’urbanisme 44 
Sr. Jordi Noguera Sabarí, Regidor de Medi Ambient 45 
Sr. Esteve Barceló Bosch, Regidor d’Esports i Festes 46 
Sra. Dolors Torrents Barnadas, Secretària de la Corporació 47 
Sra. Marta Albà Espinet, Arxivera municipal 48 
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Tercer.- Comunicar aquest acord als municipis de Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, 1 
Vidreres i Tossa de Mar, als efectes que en el termini de dos mesos a comptar des de la data 2 
de recepció de la comunicació procedeixin a nomenar, per acord de Ple, la Comissió a què 3 
fa referència l’article 33 del Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals. 4 
Quart.- Manifestar que no cal procedir a comunicar el contingut d’aquest acord al municipi 5 
de Santa Cristina d’Aro, donat que està en curs la delimitació del seu terme municipal, 6 
iniciada per acord de Ple de 29 d’octubre de 2003. 7 
Cinquè.- Que la Comissió municipal de delimitació elabori un llistat dels propietaris de les 8 
finques afectades per tal de comunicar-los el contingut d’aquest acord, que també haurà de 9 
ser comunicat al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat. 10 
 11 

8è. PRECS I PREGUNTES 12 
 13 
La Sra. Sancho diu que varen haver d’assabentar-se per la premsa que el conseller Sr. 14 
Nadal va desestimar la proposta de la perllongació de l’eix,  per tant, sembla ser que  no 15 
passarà per Llagostera, per això demana que els temes que afectin el municipi els agradaria 16 
que se’ls els comuniqués personalment en el Ple, perquè últimament reben les notícies pels 17 
diaris. Al mateix temps  troben a faltar el trasllat a  Política Territorial i Obres Públiques de 18 
l’acord adoptat en Junta de Govern del dia 29-6-2004 en relació a l’oposició que aquest 19 
projecte passi per Llagostera i ara demanem que no es faci simplement un trasllat de l’acord 20 
sinó un escrit manifestant l’oposició  clara i ferma  i que s’hi expressi que CiU també s’hi 21 
va oposar amb una moció. Afegeix que últimament, i suposa que és pel fet de ser diputat, 22 
tots els acords es prenen verbalment, per això es demana que l’Ajuntament, per escrit, deixi 23 
clar quina és la seva posició respecte al tema  i sol·liciti, per escrit, la resposta de la decisió 24 
presa a nivell oral on s’expressi que cap més variant afectarà el terme municipal de 25 
Llagostera. 26 
 27 
El Sr. Alcalde respon que el que va passar és el que es va publicar, es va tenir una reunió 28 
amb el Secretari General de Mobilitat, el Sr. Manel Nadal, no tant com a alcalde sinó com a 29 
diputat juntament amb altres dos diputats d’ERC  i en aquesta reunió el que es va acordar és 30 
que una actuació com aquesta que no hi ha consens per part dels diferents integrants del 31 
Govern de la Generalitat evidentment no pot prosperar i per tant es descarta aquesta obra, 32 
amb el benentès que tothom està d’acord que la connexió de l’eix transversal amb la Costa 33 
Brava ja té unes infrastructures existents que s’han de millorar. Ara bé, si els municipis de 34 
Riudellots de la Selva i Campllong tenen problemes de trànsit a l’interior dels seus nuclis 35 
urbans han de buscar una solució amb les seves variants en els seus termes municipals tal 36 
com es va veure obligat Llagostera amb les seves dues variants. Igualment es va demanar 37 
visita amb el conseller Sr. Joaquim Nadal  i, tal com ja teníem acordat, en aquesta reunió hi 38 
assistirà una comissió formada per un representant de CiU, un de l’equip de govern i un 39 
altre dels veïns afectats i tindreu l’oportunitat de parlar-hi personalment perquè us confirmi 40 
la notícia apareguda a la premsa. Continua el Sr. Alcalde dient que a tots els acords de la 41 
Junta de Govern se’ls dóna el corresponent tràmit, a més a més de totes les gestions que es 42 
fan de paraula en queda constància escrita en Junta de Govern. Acaba el Sr. Alcalde dient 43 
que  li consta que ja s’han fet arribar dos escrits, un sol·licitant la reunió i l’altre de queixa 44 
per les cates. Per tot això està convençut que l’Ajuntament rebrà una resposta per escrit i si 45 
no la rebem la reclamarem i com a alcalde demanaré que hi hagi constància escrita d’allò 46 
que de paraula se’ns ha dit. 47 
 48 
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El Sr. Llinàs diu que ha llegit a la premsa que el proper cap de setmana està previst que 1 
s’obri la connexió amb la variant. 2 
El Sr. Alcalde li respon que avui al matí s’ha anunciat a diferents plafons informatius 3 
municipals que divendres vinent s’obre el segon enllaç. De totes maneres queda pendent 4 
una part d’obra important, que es reprendrà passat l’estiu, que és el pas per sota la variant a 5 
l’alçada de la ctra. de Romanyà. 6 
Intervé el Sr. Noguera dient que l’Ajuntament ja té previst abans que entreguin l’obra fer 7 
una reunió amb els veïns afectats per atendre les seves reclamacions. 8 
El Sr. Llinàs reclama, tal com ha vingut fent ens els darrers plens, com estan les obres de la 9 
ctra. de Sant Llorenç. 10 
E Sr. Alcalde respon que el pont avança i que la resta de carretera està pendent d’uns 11 
serveis afectats. De totes maneres es compromet a fer un escrit reclamant agilitat en aquesta 12 
obra i al mateix temps sol·licitar l’execució de la 2a. fase d’aquesta obra que ens ha de 13 
portar fins al Mas Rissech. 14 
 15 
El Sr. Miquel diu que a la última Comissió Informativa es va parlar que aquest any no es 16 
compraria una màquina d’escombrar carrers per qüestions pressupostàries i en la Junta de 17 
Govern del dia 13-7-2004 es demana una subvenció per comprar una màquina. 18 
El Sr. Alcalde respon que és un camió de recollida d’escombraries i que és una 19 
convocatòria de subvencions per recollir la matèria orgànica. 20 
Intervé el Sr. Noguera dient que es un camió petit per fer la recollida domiciliària del nucli 21 
antic. 22 
 23 
La Sra. Aubó demana amb quina periodicitat es buiden els contenidors de selectiva i que 24 
troba a faltar contenidors d’orgànica al carrer. 25 
El Sr. Noguera li respon que es venia fent 2 cops per setmana, però que s’ha revisat el 26 
conveni amb el Consell Comarcal del Gironès i a partir d’ara es buidaran 3 cops per 27 
setmana i en alguns llocs es substituiran per altres de més grossos. Quant a contenidors 28 
d’orgànica al carrer  hi  ha quatre àrees d’emergència. 29 
 30 
El Sr. Llinàs pregunta en quin termini estarà executat el Pla Especial de masies. 31 
El Sr. Alcalde respon que no s’ha fixat termini però potser abans de fi d’any. De moment es 32 
fa arribar un escrit als propietaris perquè col·laborin amb els tècnics. També s’han fet 33 
gestions a la Comissió Provincial d’Urbanisme perquè es puguin donar llicències d’obres 34 
en alguns casos justificant la seva urgència. 35 
 36 
La Sra. Sancho insisteix de nou que el seu grup considera molt més prioritari per al poble la 37 
construcció de la llar d’infants abans que la biblioteca i fins i tot l’enllumenat del tram de 38 
carretera que va del Carril fins a casa blanca abans que la biblioteca i accessos. Vist que el 39 
canvi de subvenció cap a la llar d’infants no s’ha proposat d’una manera  formal, 40 
interpretem que és una manera de guanyar temps i que la llar d’infants no es farà en aquesta 41 
legislatura i ens sap greu perquè l’actual no està en les condicions òptimes. 42 
El Sr. Alcalde respon que són opinions de CiU respectables però que no compartim. La llar 43 
d’infants per a nosaltres és una prioritat i així ho vam fer constar en el nostre programa 44 
electoral i el compromís del canvi de subvenció hi és. De totes maneres ens alegrem que ara 45 
considereu prioritari un projecte del qual no parlàveu en el vostre programa. També troba 46 
sorprenent que considereu prioritari l’enllumenat de la C-253A quan CiU va presentar 47 
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aquesta actuació en el PUOSC de 1995 i ho va descartar. Acaba dient que fem la biblioteca 1 
perquè l’actual no reuneix els requisits i si continuem amb l’actual perdríem els ajuts. 2 
La Sra. Sancho vol aclarir que és un tema de prioritats i que en el seu programa electoral sí 3 
que hi era. 4 
Intervé la Sra. Comas i diu que la superfície de les aules és la que marca la llei. 5 
Li replica la Sra. Sancho que el decret actual que regula les llars d’infants diu que a part de 6 
tenir aules hi ha d’haver espais complementaris. Insisteix que l’espai de l’actual llar 7 
d’infants és insuficient. 8 
La Sra. Comas respon que coincideixen amb la necessitat de fer una nova llar d’infants. 9 
Per acabar el Sr. Alcalde demana a la regidora Eugènia Comas, com a presidenta del 10 
Consell Escolar de la llar d’infants municipals, que aquest tema sigui debatut en Consell 11 
escolar i que siguin els seus membres que es posicionin sobre si per al proper curs es 12 
disposarà d’unes instal·lacions dignes i suficients per atendre degudament la mainada. 13 
La Sra. Sancho reconeix que la situació actual no és alarmant però que davant d’un milió 14 
euros que pot costar una inversió o l’altra, prioritzen la nova llar d’infants. 15 
El Sr. Llinàs demana si ja es disposa dels terrenys on s’ha d’ubicar la nova llar. 16 
El Sr. Alcalde respon que s’han tingut diferents reunions amb els propietaris i estem 17 
pendents de rebre la resposta per tal de fer una permuta de forma amistosa. 18 
 19 
I no havent-hi més temes per tractar, a les onze de la nit s’aixeca la sessió de la qual s’estén 20 
la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la secretària, que ho certifico.  21 
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ACTA Nº 10/2004 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 1 

L’AJUNTAMENT FET EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2004.-  2 

 3 
A la vila de Llagostera a les nou  del vespre del dia trenta de setembre de l’any dos mil 4 
quatre es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència de 5 
l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep Sánchez 6 
Gavilán, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Antoni Navarro Robledo, 7 
Eugènia Comas Alsina, Rafel Villena Sánchez, Pilar Sancho Espigulé, Immaculada 8 
Aubó Casadevall,  Jordi Miquel Perxachs, Narcís Llinàs Gavilán i  Josep Aliu Mundet.    9 
La Regidora Sra. Montserrat Pla Font s’incorporarà al moment que es dirà.  10 
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.   11 
 12 
1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 28-7-2004. 13 
 14 
S’aprova per unanimitat.  15 
 16 

2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS 17 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ 18 
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 núms. 1.081 a 1.265 i 23 
manifesta que es troben a disposició de qui les vulgui examinar. 24 
 25 
Ressalta les següents: 26 
Núms. 1.215 i 1.235 pel quals l’Ajuntament compareix en el recurs contenciós 27 
administratiu interposat per l’empresa Residencial Puigpadrós, un contra una resolució 28 
per la qual se li  exigeix legalitzar el pàrquing d’un edifici del qual és promotora i l’altre 29 
contra una llicència d’obres atorgada a l'empresa VICO, ja que al seu entendre no 30 
s’ajusta a la normativa. 31 
Núm. 1245, pel qual s’aprova el projecte de reparcel.lació de Font Bona. 32 
 33 
Seguidament dóna compte dels següents assumptes: 34 
Que el Sr. Martí Masferrer de l’ICASS ha comunicat que es concedeix la subvenció que 35 
s’havia sol·licitat per les obres de la residència geriàtrica. 36 
Que per part del Departament de Treball s’ha concedit la subvenció per a la contractació 37 
de treballadors que faran les tasques d’educadors en la campanya de recollida de 38 
matèria orgànica. 39 
Que per part de la Direcció General de Carreteres s’ha enviat a l’Ajuntament el projecte 40 
complementari de les obres de la variant i que el que es pretén amb el projecte és 41 
resoldre el tema dels accessos a camps i camins, el qual té un pressupost de 499.000€ i 42 
un període d’execució de tres mesos. Afegeix que el projecte també contempla el repàs 43 
de talussos i preparar els passos per a la fauna,  així com la plantació d’arbres i plantes. 44 
Ressalta que un aspecte que no contempla el projecte és les  mesures correctores per 45 
contaminació acústica. 46 

 47 
2.2 Acords de la Junta de Govern Local.  48 
 49 
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Junta de Govern Local: 50 
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 1 
Sessió del 28-7- 2004:  2 
Pel qual es dóna suport al correllengua. 3 
Pel qual s’aprova una conveni amb l’Escola de Música del Gironès. 4 
En aquest punt la Sra. Comas explica que s’han fet dos convenis, un amb l’Escola de 5 
Música i un altre amb el Casino i explica les condicions d’ambdós convenis. 6 
 7 
Seguidament l’Alcalde dóna compte de l’acceptació de les següents subvencions de la 8 
Diputació de Girona: 9 
Subvenció destinada a la campanya de Dinamització Cultural-Especial ajuntaments.  10 
Subvenció   per finançar el projecte Exposició Nicaragua, un país de contrastos. 11 
Subvenció per finançar el projecte Centro de acopio y comercialización  de San Nicolás 12 
de Oriente.  13 
Subvenció per finançar les activitats esportives (curset de natació i campus esportiu).  14 
Subvenció per  finançar l’organització de les activitats en commemoració de l’exili 15 
republicà de 1936.     16 
Subvenció per finançar la publicació Suro, carracs i taps 1753-1934.  17 
Subvenció per finançar la publicació Diari d’un exiliat, 1939-1940.  18 
 19 

2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 20 
representació.  21 
 22 
No se’n produeixen.  23 

 24 
2.4  Contractacions de personal.  25 
 26 
El Sr. Alcalde dóna compte dels  següents acords de contractacions de personal : 27 
Lídia Real i Anna Pla com a monitores dels tallers d’agost. 28 
Anna Fontanet Espinós com a peó per a la deixalleria municipal. 29 
Martí Casademont Palomé  com a oficial de la brigada indefinit. 30 
Marta Ventura Sureda com a  auxiliar de  Biblioteca per temps indefinit. 31 
Irene Moreno,  Raquel Fumadó i Teresa Romero i Vanessa Fernández  com a 32 
educadores de la Llar  d’Infants. 33 
Montserrat Ciurana i Montserrat Vila com a monitores dels tallers socials.  34 
Jordi Serrat com a peó per a la deixaleria municipal 35 
Lídia Real i Anna Albertí com a monitores del casalet de setembre. 36 
Mercè Pérez Piñol com a bibliotecària municipal. El Sr. Alcalde afegeix que la Sra. 37 
Pérez va guanyar l’oposició convocada i va desplaçar la persona que estava interina en 38 
el càrrec i,  tot i que l’Ajuntament estava content amb la persona que ja estava 39 
desenvolupant el càrrec,  en la prova  va ser superada. 40 
Víctor Lasala com a  agent interí de la Policia Local.  41 
El Sr. Alcalde diu que,   tot i que s’han realitzat tantes contractacions,  la plantilla no 42 
s’ha incrementat ja que són places que ja estaven ocupades en diferents modalitats. 43 
 44 
En aquest punt s’incorpora la Regidora Sra. Montserrat Pla.  45 
 46 

3r.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME: 47 
 48 
3.1 Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del Pla 49 
d’Ordenació Urbanística Municipal PAU-1 “Puig del General”.  50 
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 1 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  2 

 3 
“Vist el projecte de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal al 4 
PAU-1 “Puig del General”, redactat per l’arquitecta municipal, Elisabet Pascual Pich, 5 
aprovat inicialment en data 25.5.2004. 6 
Atès que el projecte ha estat exposat al públic durant un mes, mitjançant edictes inserits 7 
al BOP núm. 113, d’11.6.2004, i al diari El Punt, de 22.7.2004, sense que s’hagin 8 
presentat al·legacions de cap mena. 9 
Vist l’informe de la Secretària de la Corporació. 10 
De conformitat amb l’article 83.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, i 11 
l’article 52.2.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 12 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 13 
Aquesta Comissió informativa proposa l’adopció del següent acord:  14 
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del Pla 15 
d’ordenació urbanística municipal al PAU-1 “Puig del General”, redactat per 16 
l’arquitecta municipal, Elisabet Pascual Pich (agost 2004), en els mateixos termes en 17 
què fou aprovat inicialment, llevat d’un petit ajust de la propietat definit a l’apartat 18 
d’”antecedents”, que no suposa cap alteració substancial al projecte aprovat inicialment. 19 
Segon.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona dos exemplars del 20 
projecte i una còpia completa del l’expedient administratiu en format paper, i el text de 21 
les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic, als efectes de la 22 
seva aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC.” 23 
 24 

4t.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ 25 
CIVIL: 26 
 27 
4.1 Delegar al Sr. Alcalde la competència per a la imposició de sancions en matèria 28 
de tinença d’animals.  29 
 30 
La Sra. Sancho diu que voldrien conèixer bé quines són les faltes greus i molt greus, ja 31 
que l’esperit de la llei és que les causes greus i molt greus es tractin en el Ple. 32 
 33 
El Sr. Alcalde proposa que el tema es deixi sobre la taula per tal que els membres de 34 
l’oposició puguin rebre més informació. 35 
 36 
Es deixa sobre la taula per unanimitat. 37 
 38 

5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ LOCAL, INFORMACIÓ 39 
I COMUNICACIÓ I SANITAT I CONSUM:  40 
 41 

5.1 Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Localret.  42 
 43 
El Sr. Sánchez explica que l’Ajuntament forma part del Consorci Localret  i que els 44 
estatuts d’aquell organisme han quedat desfasats,  per la qual cosa s’ha fet necessària la  45 
modificació i ara es tracta que tots els membres que formen part del Consorci aprovin la 46 
modificació. 47 
 48 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  49 
 50 
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“Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el qual 1 
l’Ajuntament de Llagostera hi està integrat com a ens consorciat. 2 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 31 de gener de 3 
2004 va adoptar, entre d’altres, l’acord de : “Notificar a tots els membres associats 4 
l’acord d’aprovació inicial dels estatuts i donar-los un termini de tres mesos 5 
comptadors des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les 6 
esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es 7 
donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.” 8 
Vist que la modificació dels Estatuts que es vol dur a terme significa una modificació de 9 
diversos articles del text fonamentada en alguns casos en la modificació de la normativa 10 
de referència així com en l’experiència adquirida des de l’any de constitució del 11 
Consorci per al funcionament dels òrgans de govern. 12 
Vist que els criteris bàsics de modificació dels estatuts són els següents:  13 
1) Voluntat d’adequar la norma estatutària a noves exigències i demandes de 14 

l’organització, però intentant conservar al màxim la voluntat fundacional del 15 
Consorci que s’expressa amb la definició general d’objectius i finalitats i amb el 16 
peculiar i complex sistema de representació dels municipis en els òrgans de govern 17 
del consorci. El criteri ha estat de mínima modificació. 18 

2) Mínima modificació dels objectius i finalitat del consorci.  19 

 S’han tret les referències directes al concurs del cable i la participació del 20 
consorci en òrgans i meses de contractació derivats de la normativa del cable ja 21 
derogada. 22 

 S’incorpora una menció genèrica al foment de les TIC. 23 

 S’incorpora una referència especifica al projecte Administració Oberta de 24 
Catalunya. 25 

 El millora el redactat per tal d’assumir la representació en accions jurídiques en 26 
defensa dels interessos de les entitats consorciades  27 

 S’habilita al consorci per a la prestació de serveis de telecomunicació. 28 
3) Òrgans de govern: 29 

 Es suprimeixen les Juntes de Demarcació com a òrgans de govern del Consorci, 30 
però es mantenen com àmbits territorials per a la determinació de la 31 
representació i composició del òrgans de govern del Consorci i  per a la 32 
formació de la voluntat (sistema de votacions) dels òrgans de govern. 33 

 L’Assemblea General funcionaria en règim de Plenari i de Comissió Delegada, 34 
amb la idea de que el Plenari es reuneixi cada dos anys. 35 

 La Comissió Delegada de l’Assemblea general estaria integrada pel president, 36 
vice-presidents, consell d’administració i els membres que ara integren les 37 
Juntes de Demarcació. 38 

 Es preveu la possibilitat d’ampliar els membres del Consell d’Administració fins 39 
un màxim de 28 membres en front dels 16 actuals. 40 

 Es crea la Comissió Executiva integrada pel President i els vice-presidents i amb 41 
l’assistència del Director General i amb les funcions d’assistència a la 42 
Presidència en l’exercici de les seves funcions i la realització del seguiment de la 43 
gestió ordinària del Consorci. Es preveu que es reuneixi amb una periodicitat 44 
mensual. 45 

4) Participació diputacions i consells comarcals. 46 
a. Es proposa establir un mecanisme de relació especials amb les diputacions catalanes 47 
que comportaria dos principals conseqüències: 48 

 La participació, amb però sense vot, de representants de les Diputacions en els 49 
òrgans de govern col·legiat del consorci. 50 
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 L’establiment d’un mecanisme de contribució econòmica en el funcionament del 1 
consorci mitjançant la quota anual. 2 

b. Igualment es proposa establir un mecanisme de relació estable amb els consells 3 
comarcals, per tal de millorar l’acció i la relació del consorci amb els petits municipis.  4 

 Creació estatutària d’una comissió del consells comarcals  5 

 Elecció, entre els consells comarcals participants, d’un representant de dita 6 
comissió al Consell d’Administració del Consorci i altres òrgans de govern 7 
col·legiat. 8 

 Participació dels consells comarcals a l’Assemblea General del consorci. 9 

 Establiment d’un mecanisme de contribució econòmica en el funcionament del 10 
consorci mitjançant la quota anual. 11 

5) Altres qüestions que es proposen modificar. 12 

 Es regula estatutàriament la Comissió Especial de Compte en el termes que ha 13 
vingut funcionant fins ara mitjançant acord de l’Assemblea. 14 

 Es perfecciona el redactat d’alguns articles referits al règim econòmic i financer 15 
del consorci. 16 

 S’estableix la vinculació del Director general mitjançant la figura del personal 17 
eventual de confiança. 18 

Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten 19 
al que disposa el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i la resta de 20 
disposicions legals per les quals es regeixen els Consorcis. 21 
Atès que l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 22 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació dels 23 
estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada 24 
pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats  que per la seva aprovació. 25 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 26 
que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el 27 
vot de la majoria absoluta de membres de la corporació, per la qual cosa, i en aplicació 28 
de l’article 22.2.p) de la Llei de bases de règim local, correspondrà la seva aprovació al 29 
ple de la corporació de forma indelegable. 30 
La Comissió informativa de Seguretat ciutadana, Serveis socials, Promoció local, 31 
Informació i comunicació i Sanitat i consum proposa al Ple l’adopció del següent  32 
ACORD: 33 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci local Localret, 34 
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 31 de gener de 2004 35 
segons consta a l’expedient administratiu. 36 
Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 37 
coneixement i efectes escaients.” 38 
 39 
6è.- TEMES REFERENTS A LA REGIDORIA D’ESPORTS I LLEURE I 40 
FESTES:  41 
 42 

6.1 Rectificar acord sobre Festes Locals 2005.  43 
 44 
El Sr. Barceló explica que quan  es varen aprovar les festes locals no es va tenir en 45 
compte que el dilluns de Pasqua és festa a tot Catalunya i ara,  una vegada detectat 46 
l’error,  es proposa el dijous sant per substituir aquest dia. 47 
 48 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen: 49 
 50 
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“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 28 de juliol de 2004, va acordar proposar com a 1 
festes locals del municipi de Llagostera per a l’any 2005 els dies 16 i 17 de maig de 2 
2005. 3 
Comprovat que el dia 16 de maig de 2005 serà festa oficial a Catalunya, d’acord amb 4 
l’Ordre TRI/200/2004, de 7 de juny, de publicació de les festes oficials de catalunya, 5 
La Comissió informativa d’Esports i lleure, Festes, Ensenyament i Cultura proposa al 6 
Ple l’adopció del següent acord:  7 
Primer.- Proposar com a festes locals del municipi de Llagostera per a l’any 2005 els 8 
dies 24 de març (dijous  sant) i el 17 de maig (dimarts de festa major) de 2005. 9 
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Territorial a Girona del Departament de 10 
Treball i Indústria de la Generalitat. 11 
 12 

7è.- TEMES REFERENTS A LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT I 13 
CULTURA: 14 
 15 

7.1 Assignar els noms de Gandhi i Fonollerons a unes vies públiques.  16 
 17 
La Sra. Comas explica per què  s’han escollit aquest noms i diu que el nom de Gandhi 18 
ve relacionat amb l’acord adoptat per l’Ajuntament sobre la pau i,  pel que fa al nom de 19 
Fonollerons,  ho justifica el fet que és una família que va tenir un cert pes a Llagostera i 20 
que també designa un sector del municipi. 21 
La Sra. Sancho pregunta quins seran els carrers que portaran aquest nom. 22 
La Sra. Pla respon que són paral·lels al carrer Isabel Vilà. 23 
 24 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  25 
 26 
a) “Vista la proposta formulada per la Instructora de l’expedient en data 21 de juny de 27 
2004, 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 30 
Ple l’adopció del següent acord:  31 
Primer.- Donar el nom de Gandhi a una via pública de Llagostera.” 32 
 33 
b) “Vista la proposta formulada per l’Instructor de l’expedient en data 21 de juny de 34 
2004, 35 
Atès que en el període d’exposició al públic no s’ha rebut cap al·legació, 36 
La Comissió Informativa de Medi Ambient, Protecció Civil, Cultura i Festes proposa al 37 
Ple l’adopció del següent acord:  38 
Primer.- Donar el nom de Fonollerons a una via pública de Llagostera.” 39 
 40 

8è.- PRECS I PREGUNTES.-  41 
 42 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que pensa que seria convenient  saltar-se algun Ple i 43 
molt especialment quan hi hagi pocs temes o de poca importància com aquest. 44 
El Sr. Alcalde respon  que sempre s’intenta fer-ne un al mes, tot i que la periodicitat està 45 
fixada en dos mesos. 46 
La Sra. Sancho diu que voldrien que en el Ple es tractessin  temes importants i que això 47 
no passa. 48 
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El Sr. Alcalde respon que la legislació ha canviat les competències dels diferents òrgans 1 
municipals i que actualment l’Alcalde en té un gran nombre per la qual cosa hi ha 2 
menys temes per al Ple. 3 
El Sr. Villena respon que l’equip de govern també creu convenient de fer els plens 4 
mensualment perquè això  dóna ocasió al públic assistent de manifestar-se una vegada 5 
ha finalitzat la sessió. 6 
El Sr. Alcalde diu a la Sra. Sancho que,  com ja sap,  l’oposició pot presentar les 7 
mocions que cregui oportunes si pensa que l’equip de govern no realitza bé la seva 8 
tasca. 9 
La Sra. Sancho respon que correspon a l’equip de govern prendre les iniciatives per tirar 10 
endavant el poble. 11 
 12 
Seguidament la Sra. Sancho pregunta per un terrenys que hi ha al davant de l’empresa 13 
Hunter Douglas on  s’està fent acopi de material divers i que dóna molt mala imatge al 14 
poble. 15 
El Sr. Alcalde respon que hi ha diferents punts on hi ha material i ja es van donar ordres 16 
a la Policia Local perquè advertís els propietaris i que ara caldrà fer requeriment. 17 
La Sra. Sancho demana que se sigui contundent en aquest tema ja que és deplorable la 18 
imatge que dóna. 19 
 20 
A continuació la Sra. Sancho pregunta si en el projecte de la variant al qual ha fet 21 
referència el Sr. Alcalde s’hi contempla el manteniment de les rotondes, ja que es fa 22 
l’obra però si després manca el manteniment no serveix de gaire res i que al seu 23 
entendre s’ha d’exigir que Carreteres faci un bon manteniment d’aquestes rotondes que 24 
són les entrades del poble. 25 
El Sr. Alcalde respon que el Departament de Carreteres sempre intenta que siguin els 26 
ajuntaments els que es facin càrrec dels manteniment, però que l’Ajuntament no se’n 27 
pot fer càrrec i així se’ls ho ha dit. 28 
 29 
El Sr. Llinàs pregunta per la programació de la Fira del Bolet. 30 
El Sr. Sánchez diu que l’esperit és de superació, diu que s’intentarà millorar alguna 31 
cosa,  tot i que l’any passat va tenir molt d’èxit,  i que és previst que hi hagi més parades 32 
ja que s’amplia al carrer Olivareta. Afegeix que sense superar els costos de l’any passat 33 
s’intentarà fer més propaganda a través de les emissores de ràdio. També diu que s’ha 34 
contractat un trenet perquè porti la gent des dels aparcaments fins al nucli antic. Acaba 35 
dient que espera que la propera setmana ja es tinguin els tríptics. 36 
La Sra.  Sancho diu que pensa que caldria informar  la gent del poble. 37 
 38 
Seguidament la Sra. Sancho diu que al seu grup també li agradaria donar suport al 39 
Correllengua i pregunta com s’hauria de fer. 40 
El  Sr. Alcalde explica que no s’ha portat al Ple ja que s’hauria d’haver fet per urgència 41 
i en ésser una sessió extraordinària no era possible. 42 
La Sra. Sancho demana que consti en acta que el grup municipal de CiU a Llagostera 43 
manifesta la seva adhesió al Correllengua. 44 
 45 
A continuació la Sra. Sancho diu que a l'últim Ple municipal el Sr. Alcalde va dir que es 46 
descartava l’obra de l’eix transversal i pregunta per una carta del Conseller Sr. Nadal en 47 
la qual deia que les alternatives eren diverses però que no es descartava. 48 
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El Sr. Alcalde respon que ell va dir el que deia el Sr. Manel Nadal en els mitjans de 1 
comunicació i que el que sí sembla és que no és un tema que estigui en l’agenda 2 
immediata. 3 
La Sra. Sancho demana al Sr. Postigo que com a Alcalde confirmi que no passarà per 4 
Llagostera. 5 
 6 
El Sr. Llinàs demana com estan de les obres d’accés al dispensari. 7 
El Sr. Alcalde explica que el projecte s’ha hagut de modificar i que està aprovat 8 
inicialment i que,  una vegada s’hagin fet els tràmits,  es treurà a licitació. 9 
 10 
La Sra. Sancho pregunta al Sr. Alcalde si ja té hora de visita demanada al Sr. Nadal. 11 
El Sr. Alcalde diu que no n’està segur però creu que sí. 12 
La Sra. Sancho demana que se’ls doni còpia de l’escrit on es demana la visita. 13 
 14 
La Sra. Sancho diu que vol donar la seva felicitació per la neteja que s’ha fet a les 15 
urbanitzacions i que s’ha fet molt bé.    16 
 17 
El Sr. Noguera respon que ara s’ha fet el SALT3 de la campanya de recollida de matèria 18 
orgànica i que si el Departament de Treball concedeix la subvenció per a la contractació 19 
de monitors es farà el SALT4. 20 
La Sra. Sancho pregunta quin sector és el SALT4. 21 
El Sr. Noguera explica a la Sra. Sancho els carrers que comprèn el SALT4 (Nou, 22 
Fivaller, Alvarez de Castro, Cristòfol Colom, Jaume I, Ferrer, Almogàvers, Àngel 23 
Guimerà, Comte Guifré, Consellers, Migdia, Major, Santiago Rusiñol, Bonaire, St. 24 
Pere, Hospital, 11 de Setembre, Saragossa, Joan Maragall, St. Feliu, Pl. Campmany, Pl. 25 
Catalunya, Baixada de Caldes, Marina, Lacustària, Baixada de la Costa, del Fred, 26 
Processó, Pl. Llibertat, St. Antoni, St. Anna, Pl. Mercat i Olivareta). 27 
El Sr. Llinàs pregunta si es contractaran els mateixos educadors. 28 
El Sr. Noguera diu que això depèn de l’oficina de treball. 29 
El Sr. Alcalde afegeix que el que seria bo és que es poguessin contractar les mateixes 30 
persones. 31 
Seguidament el Sr. Noguera informa que a la deixalleria s’ha implantat el servei 32 
d’intercanvi i que funciona bé. 33 
El Sr. Alcalde diu que hi ha un 35%  de població que no gestiona bé les escombraires. 34 
La Sra. Sancho proposa posar alguna altra àrea d’emergència. 35 
El Sr. Noguera diu que s’ha doblat el nombre de contenidors de recollida selectiva. 36 
 37 
La Sra. Aubó pregunta com està el tema dels terrenys per a la nova guarderia. 38 
El Sr. Postigo diu que no hi ha novetats, tot i que ara hi ha una proposta per part del 39 
propietari. 40 
 41 
El Sr. Alcalde diu que cal felicitar la Regidora de l’àrea d’Ensenyament per l’agilitat 42 
que ha tingut en habilitar l’antic local de correus com a  aula de la Llar d’infants. 43 
 44 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts menys cinc minuts d’onze del vespre 45 
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb 46 
mi la secretària, que ho certifico.  47 



ACTA Nº 11/2004 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 27 D’OCTUBRE  DE 2004.-  
 
A la vila de Llagostera a les nou  del vespre del dia vint-i-set d’octubre de l’any dos mil 
quatre es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió extraordinària sota la Presidència de 
l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep Sánchez 
Gavilán, Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi Noguera Sabarí, Antoni Navarro 
Robledo, Eugènia Comas Alsina, Rafel Villena Sánchez, Pilar Sancho Espigulé, Immaculada 
Aubó Casadevall,  Jordi Miquel Perxachs i  Josep Aliu Mundet.    
Excusa l’assistència el Sr. Narcís Llinàs Gavilán.  
Actua de Secretària  la Sra. Dolors Torents Barnadas.  
 
1r.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 
 
1.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia núms. 1.266 a 1.389 i diu que es 
troben  a disposició de qui les vulgui examinar.  
 
1.2 Acords de la Junta de Govern Local.  
 
Seguidament dóna compte dels següents acords de la Junta de Govern Local: 
 
Sessió del dia 28-9-2004: 
Acceptació de les següents subvencions destinades a edicions dels següents llibres: 
“L’exili republicà”, per un import de 800€ 
“Suro, carracs i taps” , per un import de 820€. 
“Diari d’un exiliat”,  per un import de 520€. 
 
Sessió del dia 5-10-2004:  
De comparèixer davant del Jutjat contenciós administratiu en el recurs interposat pel Sr. 
Fernando Campillo contra la llicència d’obres atorgada a l’entitat Vico98 SL. 
D’aprovació del projecte d’urbanització dels accessos al dispensari. 
D’acceptació de documents donats a l’arxiu municipal. 
D’aprovació del conveni entre l’Ajuntament i l’entitat Creu Roja en el qual es pacten 
qüestions sobre les actuacions que farà la Creu Roja a Llagostera i les contraprestacions que 
rebrà per part de l’Ajuntament. 
 
Sessió del 31-10-2004: 
D’acceptació d’una subvenció concedida per la Diputació per temes esportius. 
D’acceptació d’una subvenció destinada a les obres de construcció d’uns vestidors per a la 
brigada. 
Acord pel qual es destinen 7.500--€ al projecte de centre de recollida i comercialització de  
queviures al municipi de Sant Nicolás de Oriente de Nicaragua.  
Acord pel qual es destinen 3.000--€ al projecte d’alimentació d’estudiants al municipi de San 
Nicolás de Oriente de Nicaragua.  
Acceptació de la subvenció del Departament de Treball destinada al pagament de les 
retribucions de l’AODL. 



 
1.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té 
representació.  
 
El Sr. Noguera explica que a l’última reunió del Consorci de les Gavarres es va acordar la 
construcció de la 1a. fase de la seu d’aquell organisme, ja que actualment està en un local que  
li cedeix el Consell Comarcal del Baix Empordà. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde dóna lectura al següent escrit que ha tramès la Junta de l’Hospital 
de reconeixement a la tasca feta per la germana Maria Pagés:  
“Aquest mes d’octubre ha deixat la Residència Josep Baulida la religiosa Maria Pagès per 
traslladar-se a Olot a una residència de la seva congregació i poder, als 92 anys, gaudir d’un 
merescut descans després de tota una vida de treball. 
La germana Maria Pagès ha estat durant 40 anys al servei de la gent de Llagostera, ha 
conegut des de l’antic Hospital fins a l’actual Residència Josep Baulida, un centre que ha 
evolucionat i on ella sempre ha tingut un paper destacat, des de Mare Superiora fins a, 
darrerament, supervisora de compres i de cuina. 
La Junta de la Residència Josep Baulida li agraeix la dedicació que ha tingut en les seves 
tasques a Llagostera, li desitja llarga vida i molta salut en aquesta nova etapa que ara enceta i 
li fa saber que sempre tindrà a la nostra vila el record i l’amistat de qui ha compartit amb ella 
els anys que ha estat entre nosaltres. 
La Junta ho comunica a la germana Maria Pagès i a l’Institut de Religioses de Sant Josep. Al 
mateix temps eleva aquest escrit al Ple de l’Ajuntament perquè en tingui coneixement i, si 
s’escau, s’hi adhereixi.” 
El Ple s’adhereix al contingut de l’escrit. 
La Sra. Pla explica que s’ha preparat un àlbum de fotografies que s’entregarà a la germana 
Pagès.  
 
1.4  Contractacions de personal.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de les  contractacions de personal per als cursets que va aprovar 
la Junta de Govern en sessió del dia 5 d’octubre. 
 
2n.-  PROPOSTES D’ALCALDIA:  
 
2.1 Adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Residus, l’A.C.M. i 
la F.M.C. per a la prevenció dels residus municipals.  
 
El Sr. Noguera pren la paraula i diu que es tracta d’adherirse a aquesta proposta i 
seguidament explica en què consisteix la reducció de residus que contempla la proposta. 
El Sr. Alcalde diu que el projecte està a disposició de tothom. 
La Sra. Sancho pregunta quan es començarà. 
El Sr. Alcalde respon que depèn de la subvenció que s’ha demanat. 
La Sra. Sancho demana que quan es concedeixi la subvenció s’estudiï la manera per treballar 
conjuntament  amb el grup de CiU per veure  com es fa. 
El Sr. Noguera es compromet a tenir-los informats. 
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen: 
 



“Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 13 d’octubre de 2004, va aprovar el projecte 
de prevenció de residus municipals anomenat 25 Accions de prevenció de residus al municipi 
de Llagostera. 
 Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 13 d’octubre de 2004, va acordar concórrer 
a la convocatòria d’ajuts per a projectes de residus municipals convocada pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, 
Atès que la base 5ª. g) reguladora de la convocatòria esmentada estableix com a criteri de 
valoració de les sol·licituds el fet que el municipi sol·licitant estigui adherit al conveni de 
prevenció de residus municipals de Catalunya, 
Atès que el Conveni de col·laboració per a la prevenció en el marc del Programa de gestió de 
residus municipals de Catalunya coincideix amb els objectius que l’Ajuntament de Llagostera 
vol aconseguir per al municipi, 
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera s’adhereix al Conveni de col·laboració per a la 
prevenció en el marc del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya. 
Segon.- Promoure el projecte de prevenció de residus a Llagostera anomenat 25 Accions de 
prevenció de residus al municipi de Llagostera, del qual s’annexa un exemplar. 
Tercer.- Prendre el compromís de notificar amb un mínim de tres mesos d’antelació, si 
s’escau, la voluntat de suspendre la participació en el conveni.” 
 
2.2 Aprovar la destinació de l’assignació del Fons de Cooperació Local de Catalunya 
(referent a la prestació supramunicipal de serveis)  a favor del Consell Comarcal del 
Gironès i en concret als Serveis Socials.  
 
El Sr. Alcalde explica que s’ha modificat la normativa i ara hi ha la possibilitat que d’una 
petita part del fons de cooperació local de Catalunya que va destinada a ens supramunicipals, 
l’Ajuntament designi a quin òrgans vol destinar els diners i a quina finalitat i, per tant, s’ha 
pensat destinar-ho a serveis socials, tenint en compte que cada dia hi ha més necessitats en 
aquest camp i que l’aportació que ha de fer l’Ajuntament s’incrementa considerablement. 
La Sra. Sancho pregunta si l’acord de l’Ajuntament és vinculant. 
El Sr. Alcalde respon que sí, que aquest any s’ha introduït aquesta possibilitat. 
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  
 
“La llei 6/2004, de 16 de juliol, de pressupostos de la Generalitat per al 2004, inclou dos 
capítols en la participació dels municipis: un capítol de lliure disposició i un capítol per a la 
prestació supramunicipal de serveis, del qual pertoquen al municipi de Llagostera 3.463,10 
EUR. 
La mateixa llei 6/2004 disposa que els ajuntaments, mitjançant acord de Ple, han de distribuir 
percentualment la seva assignació per aquest concepte entre els ens supramunicipals 
legalment constituïts (mancomunitats, consell comarcal o consorcis) ia quines actuacions 
concretes. 
Per això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
Primer.- Aprovar la destinació dels 3.463,10 EUR que el Fons de Cooperació Local 
estableix per a Llagostera com a prestació supramunicipal de serveis a l’Àrea de Serveis 
Socials del Consell Comarcal del Gironès en concepte dels serveis que desenvolupa en aquest 
municipi. 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local.” 
 
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’URBANSIME: 



 
3.1 Suspensió cautelar de llicències i tramitacions en l’àmbit del PMU-1 (entre els 
carrers Cantallops, La Pau, Gavarres, Lleida, Gregal i Marina).  
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que en l’aprovació del POUM es va fixar un àmbit, 
però que arran de la consulta d’un particular es va detectar que de manera errònia s’hi havien 
inclòs uns carrers que ja havien participat en un procés urbanitzador mitjançant el pagament 
de contribucions especials, per  tant ja eren aptes per edificar i ara se suspèn l’atorgament de 
qualsevol llicència urbanística per tal de modificar el POUM. 
La Sra. Sancho pregunta si aquesta suspensió ja implica donar la raó als propietaris que han 
reclamat. 
El Sr. Alcalde respon que en principi sí, tot i que s’ha d’acabar d’estudiar. 
La Sra. Sancho pren de nou la paraula i diu que des que es va aprovar el POUM s’estan fent 
modificacions contínues i que amb aquesta ja van quatre en menys d’un any i que espera que 
no n’hi hagi més. 
El Sr. Alcalde respon que ell valora molt positivament que hi hagi modificacions, ja que 
demostra que hi ha activitat. Afegeix que quan es va fer el POUM no es varen modificar 
totalment les NNSS, sinó que en molts casos s’hi va traslladar el contingut de les NNSS. 
La Sra. Sancho insisteix  que no hi hagi més modificacions al POUM, ja que és evident que 
generen problemes i feina per a l’Ajuntament i a més altres propietaris en poden sortir 
afectats. 
El Sr. Alcalde diu que espera que el Reglament de Participació Ciutadana comporti trobar el 
sistema perquè la informació arribi de forma real a les persones, ja que en els casos com el de 
la revisió del POUM,  com que no es fa comunicació individualitzada als veïns,  de vegades 
comporta que no s’assabentin de temes que són del seu interès. 
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  
 
“Atès que el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Llagostera conté una 
delimitació de l’àmbit del Pla de Millora Urbana-1 (Carrer Cantallops-La Pau-Marina), que 
inclou determinades finques que no sembla hagin de formar-ne part doncs ja haurien 
participat en anteriors processos urbanístics. 
Atès que aquesta circumstància fa necessari estudiar la reforma urbanística d’aquell sector, 
amb la finalitat de delimitar-ne correctament el seu àmbit. 
Vist el plànol de delimitació, elaborat pels serveis tècnics municipals. 
I de conformitat amb l’article 70 i 72 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, i 
l’article 6 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de 
la Llei d’urbanisme. 
Aquesta Comissió Informativa proposa  al Ple l’adopció del següent acord:   
Primer.- Suspendre cautelarment la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització complementaris, així com l’atorgament de 
llicències de parcel.lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, a l’àmbit del Pla de Millora 
Urbana-1 (Carrer Cantallops-la Pau-Marina), que es grafia en el plànol de delimitació que 
consta a l’expedient, pel termini màxim d’un any, amb la finalitat d’estudiar-ne la reforma 
del planejament urbanístic que li és d’aplicació. 
 
 



Segon.- Publicar aquest acord al BOP i al tauler d’edictes de la corporació, i donar-ne trasllat 
als propietaris de terrenys inclosos dins l’àmbit objecte de suspensió. 
Tercer.- Encarregar als serveis tècnics municipals l’estudi i, si s’escau, la redacció de la 
reforma del planejament urbanístic aplicable a l’àmbit objecte de suspensió.” 
 
3.2 Rectificar un error gràfic del POUM  a la zona verda del sector Mas Gotarra.  
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta de corregir un error gràfic del POUM, que no coincidia 
amb els plànols del conveni que es va signar en el seu moment amb el propietari per tal de fer 
la permuta. Afegeix que això no representa increment ni disminució de metres per a cap de 
les parts. 
La Sra. Sancho diu que ho han estudiat i que hi ha una petita diferència en metres però que ja 
venia també d’abans i per tant el seu vot serà favorable. 
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  
 
“El 9 de desembre de 2002, l’Ajuntament i l’empresa COLLVI, S.A. van subscriure un 
conveni urbanístic regulador de la modificació i permuta d’una part de la zona verda del Pla 
parcial Mas Gotarra, el qual va ser posteriorment ratificat en virtut de l’acord plenari de 
18.12.2002. 
Segons el pacte primer del conveni, en motiu del Pla d’Ordenació urbanística municipal 
aleshores en tràmit, l’Ajuntament s’obligava a intercanviar la qualificació urbanística d’una 
part de zona verda municipal i d’una part de finca edificable, propietat de COLLVI, S.A., 
segons es grafiaven al plànol que s’hi acompanyava, per tal de ser posteriorment permutades. 
El POUM de Llagostera va ser aprovat definitivament per la Comissió d´Urbanisme de 
Girona, en sessió del 18 de juny de 2003, i publicat al DOGC núm. 4078, de 25.2.2004. 
No ha estat fins ara, però, que en motiu de les obres que s’estan fent a la finca de COLLVI, 
S.A., els Serveis Tècnics municipals han informat de l’existència d’una discrepància entre la 
delimitació acordada en aquell conveni urbanístic i la que finalment va sortir reflectida al 
POUM, la qual cosa és, sens dubte, fruit d’un error material en la documentació gràfica del 
POUM, que no es correspon amb allò que l’Ajuntament havia aprovat. 
Per això, de conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre , de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. 
Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Rectificar, d’ofici, l’error material detectat a la documentació gràfica del POUM, 
en relació a la delimitació d’una part de zona verda i d’una finca edificable propietat de 
COLLVI, S.A., al sector Mas Gotarra, en els termes proposats a l’informe del Serveis 
Tècnics municipals. 
Segon.- Traslladar aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, juntament 
amb una còpia de la documentació gràfica rectificada, als efectes que corresponguin. 
Tercer.- Notificar-ho a COLLVI, S.A.” 
 
4t.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ CIVIL:  
 
4.1 Delegar en el Sr. Alcalde la competència per a la imposició de sancions en matèria 
de tinença d’animals.  
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta de descongestionar el Ple amb temes que es consideren 
menors i que aquest tema ja s’havia portat a la sessió anterior, però es va deixar sobre la taula  



a petició del grup de CiU per tal d’estudiar quines eren les faltes que la llei tipifica coma a 
greus i molt greus. 
La Sra. Sancho diu que l’esperit de la llei és que els casos greus i molt greus els tracti el Ple, 
suposa que per tal d’exemplaritzar les sancions i per tant no té clar que sigui convenient 
aquesta delegació. 
El Sr. Noguera diu que a la Comissió Informativa ja es va parlar  que quan s’imposessin 
sancions per determinats fets  se’n donaria compte al Ple. 
El Sr. Alcalde diu que l’esperit de la llei no és exemplaritzar les sancions sinó que abans 
aquestes sancions corresponien al Departament de Medi Ambient,  que les ha passat als 
ajuntaments. Acaba dient que si es dóna el cas d’haver d’imposar sancions per infraccions 
tipificades de molt greus se’n donarà compte a la Comissió Informativa. 
La Sra. Sancho diu que amb aquest compromís el vot del seu grup serà favorable. 
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:   
 
“L’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, modifica 
l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, que queda redactat de la manera següent: “La competència per a 
imposar les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipificades per aquesta 
Llei correspon als òrgans següents:  
a) Als alcaldes, per la comissió d’infraccions de caràcter lleu. 
b) Al ple de l’ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt freu.” 
D’acord amb el que disposa l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; l’article  52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 51 i 
114 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
La Comissió informativa de Medi ambient, Protecció civil, Obres i serveis i Solidaritat i 
cooperació proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
Primer.- Delegar en l’Alcalde la competència d’imposar les sancions per la comissió 
d’infraccions de caràcter greu i molt greu tipificades en la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
Segon.- La delegació atorgada requerirà, per a la seva eficàcia, l’acceptació de l’òrgan 
delegat, que podrà ser tàcita transcorreguts tres dies hàbils des de la notificació, segons 
disposa l’article 114.1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i tindrà efectes a partir del dia 
següent al de la data d’aquest acord. 
Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.” 
 
5è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT I CULTURA:  
 
5.1 Nomenament de la representant de l’Ajuntament a l’Escola de Música del Gironès.  
 
El Sr. Alcalde diu que,  com que fins ara no hi havia escola de música no hi havia cap 
representant de l’Ajuntament, però que ara s’ha signat un conveni amb l’escola de música del 
Gironès pel funcionament d’aquest servei a Llagostera i que ara,  tal com fixen els estatuts,  
cal nomenar un representant del municipi perquè formi part d’aquell organisme. 
La Sra. Comas diu que en realitat l’escola de música ja existia a Llagostera, però que no 
formava part de l’escola de música del Gironès. 
 
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:  



 
“Atès que l’article 8è. dels Estatuts de l’Escola de Música del Gironès (EMG), organisme 
autònom del Consell Comarcal del Gironès, estableix que a la Junta de Govern de l’EMG hi 
haurà un representant de cada ajuntament on hi hagi aula, 
Vist el Conveni signat entre l’EMG i l’Ajuntament de Llagostera i aprovat per la Junta de 
Govern Local en sessió de 10 d’agost de 2004, per a l’establiment d’una aula de música al 
municipi de Llagostera, 
La Comissió informativa d’Esports i lleure, Festes, Ensenyament i Cultura proposa al Ple 
l’adopció del següent acord:  
Primer.- Nomenar la Regidora d’Ensenyament i Cultura, Sra. Eugènia Comas Alsina, 
representant de l’Ajuntament de Llagostera a la Junta de Govern de l’Escola de Música del 
Gironès. 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Escola de Música del Gironès, organisme autònom del 
Consell Comarcal del Gironès.”  
 
5.2 Aprovació de la Moció “Per un retorn íntegre” dels documents catalans espoliats a 
Salamanca.  
 
El Sr. Alcalde dóna lectura al dictamen. 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que el seu vot serà favorable i que pensa que si aquesta 
reivindicació no s’aconsegueix ara no s’aconseguirà mai tenint en compte qui governa 
actualment  tant a nivell d’Estat com a Catalunya i que és necessari que les persones que 
formen part dels diferents governs treballin fort en aquest tema. 
 
S’aprova per unanimitat  la següent Moció:  
 
“Abans de final d’any, i segons una proposició no de llei del Congrés de Diputats aprovada el 
18 de maig de 2004, el Govern espanyol ha de prendre una determinació sobre la destinació 
que ha de donar als documents i d’altres materials espoliats per Franco a persones i entitats 
públiques i privades de tota classe al nostre país, incloent-hi molts ajuntaments catalans i 
valencians, i actualment dipositats a l’Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca. 
Donat que aquests documents són un bé inalienable del poble català, 
Donat que les orientacions de la UNESCO recomanen el retorn al seu lloc de procedència de 
béns i documents desplaçats en temps de conflicte o guerra, 
Donat que els arxius catalans espoliats tenien, i tenen, la seva pròpia i inalienable unitat 
d’arxiu, 
Donada la necessitat de tot el poble de conservar el seu patrimoni històric i recuperar la seva 
memòria històrica, 
Atès l’acord plenari d’aquest Ajuntament de data 25 de setembre de 2002, 
La Comissió informativa d’Esports i lleure, Festes, Ensenyament i Cultura proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
Primer.- Expressar novament el seu suport a la Comissió de la Dignitat, entitat cívica que 
des del 2002 lluita pel retorn dels “Papers de Salamanca”. 
Segon.- Demanar al govern espanyol el retorn íntegre de tots els documents i d’altres 
materials espoliats per la DERD (Delegación del Estado para la Recuperación de 
Documentos) i d’altres organismes els anys 1938 i 1939 al nostre país i retinguts avui a 
l’Arxiu de Salamanca. 
Tercer.- Expressar le suport a tots aquells ajuntaments i altres entitats i particulars que lluiten 
pel retorn dels seus arxius. 



Quart.- Adherir-se a la campanya específica engegada aquesta tardor per la Comissió de la 
Dignitat anomenada “Operació Retorn” consistent, entre d’altres coses, en l’adquisició i la 
col·locació al balcó de l’Ajuntament d’una pancarta amb l’eslògan “Volem tots els papers”. 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a les entitats municipalistes ACM i FMC, al Parlament de 
Catalunya i a la Comissió de la Dignitat.” 
 
6è.- TEMES REFERENTS A LA REGIDORIA D’HISENDA, PERSONAL I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 
 
6.1 Aprovar les Ordenances Fiscals per a l’any 2005.  
 
El Sr. Navarro pren la paraula i explica el concepte d’impost i de taxa municipal. Afegeix 
que el pressupost municipal es nodreix en un 67% dels ingressos de recaptació, o sigui del 
que ingressen els veïns de Llagostera en concepte de taxes i impostos  i un 33% de les 
transferències que es reben d’altres administracions. Diu que quan es revisen les ordenances 
fiscals s’ha de conjuminar  la voluntat dels ciutadans de pagar el mínim i les necessitats de 
finançament de l’Ajuntament per tal de donar els serveis necessaris i satisfer les necessitats. 
Explica que per al proper any hi ha previst en general un increment del 3,5%   amb la 
confiança que l’IPC no superi aquesta previsió. Seguidament explica quines són les 
modificacions que s’introdueixen a les ordenances. Diu que,  pel que fa a la taxa 
d’escombraries,  s’aconsegueix no incrementar-la gràcies al retorn que hi ha a la recollida de 
matèria orgànica i diu que de cares a l’any 2006,  si la recollida es fa bé, potser es podria 
contemplar fins i tot una reducció. Explica que a l’estudi econòmic es pot veure de manera 
clara quines són les depeses i la procedència de la previsió d’ingressos. 
Seguidament diu que caldria introduir una petita modificació  a l’ordenança núm. 2  sobre 
l’impost de construccions, instal·lacions i obres en el sentit d’afegir a l’art. 4.2 “En cap cas la 
bonificació pot superar els costos de la intervenció”. 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que la previsió de l’IPC en els pressupostos de l’Estat és 
del 2,2% i que,  per tant, l’increment de les taxes haurien de tenir present aquest percentatge. 
Afegeix que l’any passat es va fer un increment molt fort dels impostos, ja que es varen 
incrementar un 7,35% l'IBI, la taxa del cementiri, la taxa de recollida d’escombraries i un 
18% l’IAE, i que ja en aquell moment varen dir que consideraven que els augments havien 
d’ésser graduals i si s’hagués fet així ara no es donaria el cas que,  per exemple,  en la taxa 
d’escombraries es rebaixa d’una manera indiscriminada  la taxa als comerços i,  com es pot 
entendre,  no estan en contra de la rebaixa d’impostos però sí de la manera que es fa, ja que si 
hi ha hagut un estalvi seria més just que es repercutís per igual ja que són tots els ciutadans 
de Llagostera que contribueixen a fer millor la recollida que permet un estalvi i que estan 
segurs que el que ara es fa és intentar corregir un error de l’any passat quan es va donar la 
possibilitat als comerços de fer el seu tractament a través d’altres operadors que no fossin 
l’Ajuntament. Pel que fa a la resta de taxes i impostos,  diu que tots pugen per sobre l’IPC 
previst als pressupost de l’Estat,  que és del 2,2%. Fa especial referència a l’ordenança núm. 
6,  que regula la taxa per autorització, llicència i permís municipal,  que també està per sobre 
l’IPC i diu que Llagostera s’està convertint a marxes forçades en poble dormitori i que ells 
creuen que s’ha de donar facilitats a totes les empreses i comerços que estan establerts o es 
volen establir perquè ajuden a crear riquesa i llocs de treball. Acaba dient que el seu vot serà 
en contra de la modificació de les ordenances,  ja que pensen que no hi ha una bona 
planificació amb projecció de futur per al poble i que es planifica per al dia a dia sense 
estudiar les repercussions i amb por. Afegeix que aquest any s’han abaixat les escombraries 
perquè s’ha reciclat,  però com es farà l’any vinent si no es recicla tant, i si als comerços que 
s’han abaixat les taxes continuen fent servir el sistema privat, perquè s’ha apujat la taxa a les 



zones rústiques ja que aquests són els que reciclen per naturalesa.  Diu que no hi ha prioritats 
a l’hora d’apujar o reduir les taxes i que no veuen cap política de potenciació de la indústria  
ni que amb la puja es  millori cap servei i que únicament es veu una finalitat recaptatòria per 
poder mantenir els serveis que dóna l’Ajuntament i pensen que la recaptació de diners no 
només s’aconsegueix amb la puja dels tributs, sinó que es pot fer fomentant la creació de 
llocs de treball i potenciant i fomentant la implantació de  noves empreses.    
 
El Sr. Navarro respon a la Sra. Sancho  que l’IPC interanual està en el  3,7% i que en conjunt 
la modificació de les ordenances preveu un increment inferior al 3,5%. Afegeix que les 
escombraries i el cementiri no pugen i es compromet  que si hi ha increment superior al 3,5% 
es modificarà. Respon que els habitatges en zona rústica no sempre afecta  gent que viu de la 
pagesia i que l’equip de govern no té res en contra de la gent de pagès i que  si aquest sector 
ha de tenir alguna tipus d’ajudes pensa que el camí ha d’ésser un altre i no amb la taxa de 
recollida d’escombraries. Diu que,  tal com ha dit la Sra. Sancho,  l’any passat les 
escombraries varen pujar molt i aquest any no s’han incrementat. Quant al que ha dit la Sra. 
Sancho de la taxa d’escombraries dels comerços,  diu que s’ha comptat i que es vol donar els 
servei però que es cobreixi el cost i precisament per això aquest any s’ha pogut abaixar 
perquè ara ja es coneix el cost. Acaba dient que està orgullós de les solucions que aporten 
alguna de les ordenances, com és ara la regulació dels guals i la nova ordenança per 
tancament de carrers. 
La Sra. Sancho respon que ella no ha dit que s’estigui en contra de la gent de pagès sinó que 
caldria ajudar-la. Per altra banda diu que si s’ha reciclat ho ha fet tot el poble i que per tant, si 
hi ha una rebaixa de la taxa també hauria de beneficiar tot el poble. 
El Sr. Navarro respon que la taxa ha de cobrir el cost del servei i que no és una qüestió 
política. 
El Sr. Alcalde diu que les previsions d’ingressos pel concepte d’IAE  no s’acompleixen i que 
s’està ingressant menys del previst. Afegeix que la recollida d’orgànica no té res a veure amb 
l’increment de la taxa d’escombraries de l’any passat i que la campanya d’implantació no 
s’ha repercutit a la taxa. Afegeix que la recollida d’orgànica posa en evidència que s’està fent 
bé, la qual cosa repercuteix en el retorn,  que està en el màxim. Segueix explicant que 
l’Ajuntament per altra banda té un ingrés atípic que prové de l’abocador de Solius,  que paga 
un cànon anual pel fet que Llagostera té l’abocador en el seu terme municipal.  
La Sra. Sancho diu que ella no ha parlat per res ni en cap moment de la recollida selectiva ni 
ha dit que no fos necessària i que en tot cas el Sr. Alcalde ha tocat el tema perquè ho ha 
cregut convenient. 
 
S’aprova el dictamen amb el següent resultat: 
A favor      8 (ELL) 
En contra 4 (CiU) 
 
“Per tal que la modificació de les Ordenances Fiscals entri en vigor a partit de l’1 de gener 
del 2005, 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 es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent acord:  
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2005 la modificació de les Ordenances 
Fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles 



Article 4. 1. Exempcions 

h) Aquells dels quals siguin titulars les fundacions i associacions que compleixin els requisits 
establerts a la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i sempre que no es tracti de béns 
cedits a tercers mitjançant contraprestació, estiguin afectes a les activitats que constitueixin el 
seu objecte social i no s'utilitzin principalment en el desenvolupament d'explotacions 
econòmiques que no constitueixin el seu objecte o finalitat específica.  

Article 6. Determinació de la quota líquida 
3.La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de 
gravamen següents: 
Tipus de béns immobles  Tipus 
Béns immobles urbans . . . . . . . . . . . . . . . . 0,74 % 
Béns immobles rústics . . . . . . . . . . . . . . . . 0,81 % 
Béns immobles de característiques especials 1,22 %  
 
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’1,67 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) coef. 1,67 quota (euros) 
a) TURISMES  
de menys de 8 cavalls fiscals 2100 3.507 21,08 
de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 5670 9.469 56,91 
de 12 fins a 15,99 cavallls fiscals 11970 19.990 120,14 
de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 14910 24.900 149,65 
de més de 20 CV o més 18635 31.120 187,04 
b) AUTOBUSOS 0  
de menys de 21 places 13860 23.146 139,11 
de 21 a 50 places 19740 32.966 198,13 
de més de 50 places 24675 41.207 247,66 
c) CAMIONS  
de menys de 1000 Kg 7035 11.748 70,61 
de 1000 a 2999 Kg 13860 23.146 139,11 
de 3000 a 9999 Kg 19740 32.966 198,13 
de més de 9999 Kg 24675 41.207 247,66 
d) TRACTORS  
de menys de 16 CV 2940 4.910 29,51 
de 16 a 25 CV 4620 7.715 46,37 
de més de 25 CV 13860 23.146 139,11 
e) REMOLCS I SEMIREMOLCS  
de menys de 1000 Kg i 750 càrrega útil 2940 4.910 29,51 
de 1000 a 2999 Kg 4620 7.715 46,37 
de més de 2999 Kg 13860 23.146 139,11 
f) ALTRES VEHICLES  
Ciclomotors 735 1.227 7,38 
Motocicletes fins 125 cc 735 1.227 7,38 
Motocicletes de més de 125 fins 250 cc 1260 2.104 12,65 
Motocicletes de més de 250 fins 500cc 2520 4.208 25,29 



Motocicletes de més de 500 fins 1000 cc 5040 8.417 50,59 
Motocicletes de més de 1000 cc 10080 16.834 101,17 

 
Ordenança Fiscal núm. 3 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
Introduir les següents modificacions: 
 
Article 3.1. (s’hi afegeix els següents paràgrafs) 

El valor de la base equivaldrà al Pressupost de Referència que consta a la fitxa de 
característiques que es presenta al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a efectes del càlcul dels 
drets de visat. Per justificar aquest valor es pot presentar còpia de la fitxa de característiques 
esmentada. En absència d’aquesta acreditació el Pressupost es calcularà aplicant el coeficient 
1,25 al Pressupost d’execució material que consti al projecte.  

Només s’admetrà l’aplicació de valors inferiors als que resultin de l’apartat anterior en aquells 
casos en els quals aquells valors inferiors s’acreditin de forma fidedigna davant dels Serveis 
Municipals. A aquest efecte es considerarà documentació acreditativa: 

a) La certificació o liquidació final d’obra signada pel constructor, pel promotor i pel tècnic 
director de l’obra. 

b) El pressupost o la certificació de la liquidació amb preus unitaris coincidents amb bases de 
dades o publicacions de reconegut prestigi en el mercat, subscrit pel tècnic autor del projecte 
o director de l’obra i pel promotor. En aquest cas, la base imposable obtinguda, una vegada 
revisada pels Serveis Tècnics, a requeriment del promotor, podrà ser aplicada a  la liquidació 
provisional. 

c) La documentació comptable de l’empresa promotora, amb una certificació de persona física 
amb responsabilitat a l’òrgan d’administració. 

d) Qualsevol altra que a judici dels Serveis Municipals pugui considerar-se vàlida com a 
alternativa als anteriors. 

 
Article 4. Exempcions, bonificacions i reduccions 
 
4.2. (afegir ) En cap cas la bonificació pot superar el valor de la instal.lació. 
 
4.4. Una bonificació del 90 per 100 a favor de les construccions, instal·lacions o obres 
d’adequació que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats. El 
descompte s’efectuarà només a la part del pressupost que tendeixi a aquesta finalitat, previ 
informe dels Tècnics municipals. 
 
Es substitueix l’article 5 pel següent redactat 
Article 5. Base liquidable 

És la mateixa base imposable tenint en compte, si s’escau, els beneficis fiscals aplicables. 

1. Base liquidable provisional: és el pressupost de les construccions, instal·lacions i obres, 
objecte de la llicència, i presentat per l’interessat, sempre que estigui degudament visat pel 
Col·legi Professional corresponent; d’altra banda serà determinada pel tècnic municipal a la 
vista del projecte, o de l’import presumible de les obres a realitzar 

2. Base liquidable definitiva: es determinarà una vegada s’acabin les obres o el termini de la 
llicència, tenint en compte el valor de les construccions, instal·lacions i obres realment 



executades, i del seu cost real i efectiu, mitjançant declaració del tècnic director de l’obra o 
pel subjecte passiu, comprovada administrativament dintre del període de la prescripció.  

 
Ordenança Fiscal núm. 4 de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 
Article 5è. Determinació de la quota líquida 
Es calcularà el nombre d'anys complerts al llarg dels quals s'hagi posat de manifest 
l'increment de valor. Aquest nombre d'anys es multiplicaran pel percentatge que li 
correspongui d'acord amb el període de generació que s'identifica a la següent taula: 
Període de generació  Percentatge 
Entre 1 i 5 anys  2,96% 
Fins a 10 anys 2,80% 
Fins a 15 anys 2,56% 
Fins a 20 anys  2,40% 
 
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 3,75 
 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  21,15 
     Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics sol·licitada  
     a instància de part 54,00 
     Per expedició de llicència per a la primera utilització o canvi d'ús dels 
     edificis, per habitatge o local 21,15 
     CD documentació POUM ...................................................................... 60,00 
     Còpies plànols a color  
      A4.......................................................................................................... 7,00 
    A3 ..........................................................................................................   9,00  
       A2 .......................................................................................................... 15,00 
     A1 ........................................................................................................   17,00 
     A0 ........................................................................................................   20,00 
7.3. Fotocòpies 
      Per cada fotocòpia DIN A-4  0,08 
      Per cada fotocòpia DIN A-3  0,14 
7.4. Per expedició de plaques: 
      Per llicència d'obres  3,80 
      Per un gual permanent  16,00 
      Per una placa personalitzada per reserva d’espai públic.........................70,00  
      Per una placa numeració edifici 9,00 
 
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.......................................................225,00 € 



 Substitució de vehicles.......................................................................... 35,00 € 
 
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: 
 
 
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent: 

 Quota 
Si l'Ajuntament compra nínxols concedits per més de 4 anys 100,00 
Concessió per 50 anys de nínxols de l'antic i ampliació 250,00 
Concessió per 50 anys de nínxols dels blocs i del cementiri nou 600,00 
Concessió per 50 anys de columbaris 150,00 
Concessió per 4 anys de nínxols antic i ampliació 120,00 
Quota anual de conservació, per cada nínxol o columbari 18,50 
Quota anual de conservació, per panteó 71,10 
Expedició de títol 11,50 
Traspàs de títol per herència 13,40 
Per cada enterrament 30,50 
Trasllat de restes dintre del recinte 34,30 
Trasllat de restes a altres pobles  22,90 
Col·locació de làpida 7,60 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 
Article 6.3. La quota tributària resultant serà la següent: 
 
 Tractament Transport i 

recollida 
Quota total 

anual
Per  habitatge, en zones urbanes 24,00 57,00 81,00
Per  habitatge, en zona rústica 24,00 10,00 34,00
Supermercats 
Grup 661, epígrafs 647.3 i 647.4 100,00

 
770,00 870,00

Comerços de comestibles diversos 
- a l’engròs: grup 612 100,00

 
770,00 870,00

Comerços de comestibles diversos 
- al detall: grup 641, 642, 643 i 647 75,00

 
450,00 525,00

Altres comerços i magatzems  
- a l’engròs: grup 613, 614, 615, 617 i 619 100,00

 
450,00 550,00

Altres comerços i magatzems 
- al detall: grup 644, 645, 646, 651, 652, 653, 654, 
655, 656, 659 i 662 75,00

 
 

250,00 325,00
Locals de negoci i professionals 
Grup 755, 756 i 631- Agrupació 83, 84 i 85 
Divisió 9 – Secció 2ª activitats professionals 36,00

 
 

86,00 122,00
Locals sense ús específic 24,00 57,00 81,00
Bancs i Caixes : agrupació 81 100,00 250,00 350,00
Tallers i fàbriques fins a 150 m2. 24,00 57,00 81,00
Tallers i fàbriques fins a 150 m2. en zona rústica 24,00 10,00 34,00
Tallers i fàbriques de més de 150 fins a 400 m2. 48,00 114,00 162,00



Tallers i fàbriques de més de 150 fins a 400 m2 -rústica 48,00 10,00 58,00
Tallers i fàbriques de més de 400 m2. 72,00 171,00 243,00
Tallers i fàbriques de més de 400 m2. - rústica 72,00 10,00 82,00
Bars, Pubs i similars: grup 672, 673, 676 i 677 100,00 450,00 550,00
Cinemes, Balls i semblants 98,00 233,00 331,00
Restaurants i fondes: grup 671 100,00 450,00 550,00
Establiments d'allotjament : grup 681 i 682 188,00 450,00 638,00
A partir de 10 habit., per cada habitació de més 10,00 24,00 34,00

   
 
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  ……              50,00   . .  . . . . . . . . .    5,00 
 
-Turismes, camionetes, furgonetes i altres  
vehicles   similars fins a 1.000 Kg. P.M.A……            90,00   . . . . . . . . . . . . 10,00 
 
 
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 100,00 € 
 
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa pel registre i la recollida d’animals de 
companyia 
 
Article 6. 
 
Drets de registre per cada animal i any 7,00 € 
Recollida d’animals, d’acord amb l’article 2n. 51,00 € 
Placa   3,50 € 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per a l’autorització, la llicència i el 
permís municipal 
Article 6.  
1. Permís municipal ambiental: PMA.  

a) Fins a 50 m2                                      354,00 € 
b) per cada m2 d’excés                                      1,42 € 

2. Permís municipal d’activitats innòcues: PMAI.  
(activitats compreses a l’annex III del RIIAA) 

a) Fins a 50 m2                                            148,00 € 



b) de 51 a 300 m2                                        257,50 € 
c) de més de 300 m2                                    418,50 € 

Article 7.5. Els interessats en la concessió d’una llicència o permís ambiental podran 
presentar prèviament a la petició una sol·licitud de consulta sobre l’emplaçament,  els 
requisits o els límits que calguin per a l’exercici de l’activitat, acreditant-se una quota de 
40,00 €. 
Article 7.7. Les segones i les següents visites acreditaran la quota addicional de 90,00 €. 
Article 7.12. En cas d’obertura temporal per motius de trasllat per obres o reformes per un 
període inferior a un mes, la quota tributària serà de 106,00 €. 
 
Article 8. 

- PMAI     116,00 € 
- PMA     193,00 € 
- LLA                 193,00 € 
- AA                                                      116,00 € 

 
Ordenança núm. 17 . Immobilització de vehicles a motor a les vies públiques 
 
Article 5. 
     1. El conductor del vehicle i subsidiàriament el titular, amb excepció dels casos 
d'utilització il·legítima,  hauran d'efectuar el pagament de les despeses originades, que seran: 
     a) motocicletes i ciclomotors:         20,00 € 
     b) turismes i furgonetes:                  40,00 € 

c)  camions i autocars:                      70,00 € 
 
 
Ordenança fiscal nún. 21.  Taxa per expedició de llicències urbanístiques 
 
Article 5. Tarifes 
 
1. a. Pressupost d’obra < 3.110 euros 62,00 € 
1.b. Pressupost d’obra entre 3.110 i 31.100 euros 125,00 €  
1.c. Pressupost d’obra entre 31.101 i 62.200 euros 155,00 €  
1.d. Pressupost d’obra entre 62.201 i 150.000 euros 185,00 € 
1.e. Pressupost > 150.000 euros 250,00 € 
 
2.a. Pressupost d’obra < 622 euros 9,30 € 
2.b. Pressupost d’obra entre 622 i 3.110 euros 18,70 € 
2.c. Pressupost d’obra entre 3.111 i 6.220 euros 28,00 € 
2.d. Pressupost d’obra > 6.220 euros 37,30 €   
 
3.a. Fins a 10 metres lineals 20,70 € 
3.b. Per cada 10 metres lineals de més o fracció 4,15 € 
L’import màxim de la llicència referent a aquest apartat serà de 52,00 euros. 
 
4.a. Per cada parcel.la resultant de la llicència de parcel.lació 
       derivada de l’exeecució d’un planejament parcial 4,30 € 
4.b. Per cada parcel.la resultant de la llicència ce parcel.lació 



       derivada d’altres actuacions 8,75 € 
 
 
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 …………………………… 0,173805 €/m2/dia 
 
b)  Per ocupació de terrenys d’ús públic amb puntals, cavallets, 
estintols i bastides ……………………………………………………0,173805 €/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 espai ocupat per a terrassa : 
    - Dies feiners ………………… 0,108454  €/m2./dia 

- Dissabtes i festius ……………         0,173805  €/m2./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                0,721292 € m.l./dia 
-Llocs eventuals    1,112353 € m.l./dia 
 
LLOCS A LA VIA PÚBLICA FESTA MAJOR 
 
Llocs fins a 3 m.l. de fondària 19,50 € m.l.  
Llocs de més de 3 fins a 5 m.l. de fondària 29,85 € m.l. 
Llocs de 5 fins a 8 m.l. de fondària 35,70 € m.l. 
- per cada metre que excedeixi de 8 m.l. de fondària 1,90 € m.l. 
- Parada mínim espai 40,00 € 
 
 
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 6. Quota tributària 
La quantia de la taxa és la següent: 

- per cada entrada amb placa de gual permanent …................ 18,00 €/m.l. 
- per cada entrada sense placa de gual .....................................   6,00 €/m.l 

 
L’entrada de gual permanent donarà dret a aparcar davant de la placa de gual, per la qual 
cosa els vehicles que tinguin aquest dret hauran de col.locar-hi el corresponent distintiu, que 
facilitarà l’Ajuntament. 
 
Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per assistència d’estades i del 
procediment d’admissió a la Residència Josep Baulida. 
 
Article 4t.- Quantia: 
 
1.  Pel servei de Residència geriàtrica 

- taxa pels interns amb nivell de dependència baixa...........1.030,11 €/mes 
- taxa pels interns amb nivell de dependència mitja...........1.186,57 €/mes  
- taxa pels interns amb nivell de dependència alta..............1.390,66 €/mes 

2.   Pel servei de Centre de Dia la taxa serà la següent:  
*  de dilluns a 
divendres, laborables................................. 22,50 €/dia 
*  laborables 
esporàdics....................................................  26,79 €/dia 
*  dissabtes, 
diumenges i festius esporàdics......................  38,56 €/dia 
*  dissabtes, 
diumenges i festius fixes................................ 28,93 €/dia 
 
Segon.-  Establir i aprovar inicialment l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa pel 
control i altres activitats singulars de la Policia Local. 
 
Tercer.- 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.  
 
Quart.- 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. 
 
6.2 Aprovar modificació de crèdit nº 4/2004.  
 
El Sr. Navarro pren la paraula i explica que aquesta és la quarta i última modificació de crèdit 
de l’exercici de 2004, diu que amb aquesta modificació es regularitzen les partides que estan 



insuficientment dotades per fer front a les despeses fins a final d’any. Seguidament explica de 
manera detallada les modificacions de les partides i la procedència dels fons. 
La Sra. Sancho diu que ja varen dir quan es varen sotmetre al Ple les altres modificacions de 
crèdit que no estaven d’acord que es fessin tantes modificacions i que tot i que els números 
estan justificats no troben correcta la manera de funcionar, per la qual cosa el seu vot serà 
l’abstenció. 
El Sr. Navarro respon que tots els anys és necessari fer una modificació de crèdit cap a final 
de l’exercici per tal de fer reajustaments. 
El Sr. Alcalde diu que quan governava CiU en algun any s’havia fet més de quatre 
modificacions i concretament l’any 1998 les modificacions de crèdit que es varen fer varen 
representar un 17% de la liquidació del pressupost, mentre que ara s’està lluny d’aquest 
percentatge. 
La Sra. Sancho diu que ara no disposa de les dades per poder rebatre el que diu el Sr. 
Alcalde. 
El Sr. Alcalde li respon que pot comprovar-ho i esmenar-lo si no és així. 
 
S’aprova el dictamen amb el següent resultat: 
A favor               8 (ELL) 
Abstenció           4  (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.  
Aquesta Comissió Informativa  proposa al Ple d’adopció del següent acord : 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/04 del pressupost 
municipal de l’exercici 2004, que inclou les següents variacions:    
AJUNTAMENT 
Suplements de crèdit 
01100.31000 Interessos préstecs 1.800,00 euros 
01100.91100 Amortització préstecs 500,00 euros 
12100.62200 Adeqüació local Pg. Romeu, 6 1.215,00 euros 
22200.15100  Gratificacions policia 9.000,00 euros 
22200.22102 Calefacció policia 500,00 euros 
22200.22709 Serveis de grua 3.000,00 euros 
31000.22706 Serv, prevenció riscos laborals 3.000,00 euros 
32300.22706 Monitors tallers Serveis Socials 2.780,00 euros 
42201.21200 Reparació edif. Llar d’Infants 14.600,00 euros 
44200.22700 Recollida escombraries 60.000,00 euros 
45100.13000 Retribucions personal cultura 6.200,00 euros 
45100.22706 Personal cursets cultura 4.000,00 euros 
45103.22607 Festa Major 5.414,00 euros 
45300.22602 Publicacions de l’arxiu 2.200,00 euros 
45300.22610 Despeses diverses de l’arxiu 4.000,00 euros 
75100.22602 Promoció turística 5.000,00 euros 
Crèdit extraordinari 
45200.41101 Aportació extra Patronat Esports 5.752.12 euros 
45200.71101 Aportació vestidors futbol 58.000,00 euros 
Transferències de crèdit 
51100.21000 Reparació infrastructures 30.000,00 euros 
51100.61101 Reposició paviments carrers - 30.000,00 euros 



  Total:        186.961,12 euros 
Procedència dels fons 
 
Majors ingressos 
34003 Cursets i activitats cultura 14.000,00 euros 
39901 Indeterminats i imprevistos 9.289,60 euros 
42000 Fons Nacional de Cooperació 91.596,52 euros 
45502 Transf. Afers Socials (Guarderia) 14.075,00 euros  
 
Crèdit extraordinari 
75501 Subv. Generalitat-energia solar vestidors 2.565,00 euros 
76102 Subv. Diputació inversions vestidors 12.000,00 euros 
  
Romanent líquid de tresoreria 43.435,00 euros 
  Total:    186.961,12 euros   
 
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
Suplements de crèdit 
452.14000 Altre personal laboral 1.500,00 euros 
452. 21380 Manteniment inst. La Canyera 5.752,12 euros 
452.22710 Activitats estiu 1.500,00 euros 
452.48940 Aportació club handbol 1.000,00 euros 
452.62203 Vestidors futbol 58.000,00 euros 
  TOTAL:    67.752,12 euros 
 
Procedència dels fons 
Crèdits extraordinaris 
40002 Aportació extraordinària Ajuntament 5.752,12 euros 
46200 Transferència Diputació  1.500,00 euros  
Majors ingresssos 
31091 Entrades piscina 1.200,00 euros 
39900 Imprevistos 1.300,00 euros 
Suplement de partides 
70000 Aportació mpal. per inversions 58.000,00 euros 
 
 
  TOTAL:    67.752,12 euros 
 
PATRONAT MUNICIPAL HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA 
Suplements de crèdit 
412.13000 Personal laboral 47.000,00 euros 
412.16000 Seguretat Social 20.000,00 euros 
412.22600 Despeses diverses 10.000,00 euros 
412.22400  Primes assegurances 700,00 euros 
412.22105 Alimentació 15.000,00 euros 
412.22700 Serveis professionals 8.600,00 euros 
412.62500 Mobiliari 20.000,00 euros 
412.62200 Millores edifici 15.000,00 euros 
412.62201 Obres ampliació 1.100,00 euros 



  Total:        137.400,00 euros 
Procedència dels fons 
 
Majors ingressos 
34003 Servei càtering 10.000,00 euros 
45500 Subvenció Generalitat 12.000,00 euros 
48000 Donacions 115.400,00 euros 

  Total:    137.400,00 euros   
 
   
       
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 
necessita de nou acord. 
 
7è.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
El Sr. Miquel pregunta si el Sr. Alcalde ha fet alguna gestió en relació al compromís que va 
contreure de sol·licitar informació al Conseller  Sr. Nadal sobre el tema de l’eix transversal, 
ja que han mirat el registre de sortides i no ho han  trobat.  
El Sr. Alcalde diu que com a grup i membres de CiU poden fer gestions amb els seus 
parlamentaris que poden interpel·lar el govern. 
La Sra. Sancho diu que això ja ho saben però que és l’Alcalde qui se n’ha d’ocupar, que en el 
Ple es va dir que es faria una reunió. 
El Sr. Alcalde respon que ell va parlar amb el Conseller Sr. Nadal i li va dir que el tema està 
aparcat i que,  per  tant, no té intenció de demanar la reunió. 
 
El Sr. Miquel pren de nou la paraula i diu que no s’ha senyalitzat la parada de l’autobús 
davant del Toro. 
El Sr. Alcalde respon que es va tenir una reunió amb responsables del Departament de 
Carreteres i es va acordar que es farien reunions amb les empreses del transport de viatgers 
per estudiar i resoldre el tema, però que de moment està pendent. 
 
La Sra. Sancho pregunta si hi ha alguna novetat en relació a la subvenció de l’1% cultural. 
El Sr. Alcalde respon que va fer una gestió amb el Director  General d’Arquitectura i 
Paisatge i  va dir que es donaria una subvenció però que seria l’any 2006 o 2007. 
La  Sra. Sancho proposa que es faci una moció demanat l’1 per cent cultural i que l’aprovi el 
Ple. 
El Sr. Alcalde respon que ja es va reclamar. 
La Sra. Sancho diu que quan ella era Alcaldessa es va reclamar molts vegades i que creu que 
ara també es podria fer. 
El Sr. Alcalde informa que els tècnics de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge varen 
venir a veure el barri vell i varen dir que la subvenció podia anar destinada a la seva 
rehabilitació. 
 
La Sra. Sancho pren de nou la paraula i es queixa de l’estat en què es troben els jardins de 
Llagostera,  que diu estan en un estat d’abandó lamentable i que pensa que cal posar-hi remei 
ja que donen una mala imatge del poble. 



El Sr. Villena respon que en el tema de jardins hi ha cicles i que es van fent actuacions  però 
que de tota manera per tenir-ho tot impecable caldria més personal. 
El Sr. Alcalde diu que en la major part del poble es fa un manteniment acceptable, però que 
pel que fa  a les rotondes no són competència de l’Ajuntament sinó del Departament de 
Carreteres. 
 
La Sra. Aubó pregunta pel problema que hi ha hagut amb l’Escola de pares i mares, ja que té 
coneixement que la gent que hi anava està descontenta. 
La Sra. Pla explica que l’any 2003  el Consell Comarcal del Gironès pagava el 75% del cost i 
l’Ajuntament es feia càrrec de la resta, però que aquest any ha comunicat que només 
assumiria  el 50% i per tal que l’Ajuntament no hi hagués de posar més diners es va dir que 
els usuaris paguessin la resta del 50%, amb la qual cosa no han estat d’acord. Diu que és un 
tema de prioritats i que aquesta no n’és una. 
El Sr. Alcalde explica que en principi es pretén que els serveis s'autofinanciïn, ja que els 
recursos de l’Ajuntament són escassos. 
La Sra. Aubó diu que al seu entendre aquesta activitat no s’ha de perdre, sinó que s’ha 
d’incentivar. 
 
La Sra. Sancho pregunta com està el tema de l’oratori del qual s’ha fet ressò la premsa. 
El Sr. Alcalde diu que el sorprèn que ho pregunti ara després d’haver fet declaracions als 
mitjans de comunicació i en tot cas li suggereix que no es deixi portar pel que diuen els 
mitjans de comunicació. 
La Sra. Sancho respon que els mitjans de comunicació li varen preguntar i ella va dir que hi 
havia dos drets, el d’orar per una banda i el dret dels veïns a estar bé a casa seva. Pensa que 
ambdós drets són legítims i que per tant cal respectar-los, però que també s’ha de tenir en 
compte d’acomplir la normativa urbanística. Acaba dient que els veïns no han rebut resposta 
al seu escrit de queixa. 
El Sr. Alcalde fa referència a un escrit que es va publicar al Diari de Girona i diu que 
l’Ajuntament exigeix el mateix a tothom i que si s’han de tancar totes les activitats que 
funcionen sense llicència municipal se n’haurien de tancar moltes i que mai s’ha obligat 
ningú a tancar cap activitat per manca de llicència. 
La Sra. Sancho diu que la instal·lació ha de tenir unes mesures de seguretat i demana que 
l’Ajuntament actuï per garantir que hi són. 
La Sra. Aubó diu que les paraules que va fer servir l’Alcalde de qualificar de racisme la 
reacció dels veïns no varen ésser massa afortunades i que els veïns tenen la sensació que no 
se’ls tracta prou bé ni igual que es tracta els marroquins. 
El Sr. Alcalde respon que el tema es tracta d’una manera escrupulosa i es va tractar a la taula 
intercultural i es va suggerir de fer una jornada de portes obertes a l’oratori. 
La Sra. Sancho demana que se sigui equitatiu i el Sr. Alcalde respon demanant 
responsabilitat i assegurant que no es fa cap discriminació. 
El Sr. Villena en relació a aquest tema pregunta a la Sra. Sancho si ella com a veïna del local 
on hi havia la mesquita anteriorment  li havia ocasionat cap molèstia. 
 
Seguidament el Sr. Noguera informa que el dia 12 de desembre comença el SALT4 de la 
recollida d’orgànica i diu que vol agrair als usuaris dels SALT l, 2 i 3 l’esforç que estan fent 
per separar les deixalles. 
 
El Sr. Noguera també informa que s’han arranjat diferents camins i rieres. 
La Sra. Sancho diu que aquests treballs han quedat molt bé, i diu que també s’hauria 
d’arranjar el pont de la Torre ja que està embussat. 



 
Seguidament el Sr. Barceló pren la paraula i justifica el fet d’haver sobrepassat la previsió 
econòmica de la Festa Major  perquè es va rebaixar la partida del pressupost. Afegeix que de 
l’any 1988 fins al 2000 els ingressos eren d’uns 37.000€ mentre que actualment  només se 
n’ingressen uns 30.000€ i cada vegada s’aposta més per fer una Festa Major amb més actes 
gratuïts. 
 
El Sr. Villena pren la paraula i informa que set persones de Llagostera van a Nicaragua com a 
observadors a les eleccions que es fan en aquell país i que el divendres se’ls fa un acte 
d’acomiadament i que també s’ha preparat una exposició de fotografies i convida tothom a 
assistir-hi.   
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts d’una de la de la nit s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho 
certifico.   
 

L’ALCALDE   LA SECRETÀRIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA Nº 12/2004 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT FET EL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2004.-  
 
A la vila de Llagostera a dos quarts menys cinc minuts de deu del vespre del dia divuit de 
novembre de l’any dos mil quatre es reuneix el Ple Municipal  per celebrar sessió 
extraordinària urgent sota la Presidència de l’Alcalde Sr. Lluís Postigo Garcia i amb 
l’assistència dels Regidors Srs. Josep Sánchez Gavilán, Esteve  Barceló Bosch, Jordi 
Noguera Sabarí, Antoni Navarro Robledo, Eugènia Comas  Alsina, Rafel Villena Sánchez, 
Pilar Sancho Espigulé, Immaculada Aubó Casadevall, Jordi Miquel Perxachs, Josep Aliu 
Mundet i Narcís Llinàs Gavilán.  
Excusa la seva assistència la Sra. Montserrat Pla Font.  
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
1r.- APROVAR LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.  
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i justifica la urgència de la convocatòria en el fet que hi ha 
constància que una operadora està interessada a instal·lar una antena de telefonia en un edifici 
plurifamiliar i cèntric i que sembla adequat suspendre les llicències per a aquest tipus 
d’instal·lacions, més tenint en compte que es va cap a la tercera generació i que es desconeix 
quin és el seu abast. Afegeix que ja l’any 1999 es varen suspendre les llicències per a la 
instal·lació d’antenes de telefonia mòbil i que es fa ver una ordenança reguladora però que no 
va entrar en vigor perquè no es va publicar,  donat que l’experiència d’altres municipis que 
havien intentat fer-ho per aquest sistema va ensenyar que els tribunals de manera sistemàtica 
donaven la raó a les companyies quan presentaven recursos contra l’ordenança. Per tant, per 



tal que siguin aplicables les normes reguladores cal que estiguin contemplades en el 
planejament, o sigui en el POUM,  i com que en aquest moment no hi ha res regulat si alguna 
empresa presentés una sol·licitud s’hauria de concedir la llicència. 
La Sra. Sancho respon que en aquest moment sí que és urgent el tema, però que ho és per 
manca de planificació, ja que si quan es va aprovar el POUM s’hagués tingut en compte ara 
ja no seria un tema urgent. Afegeix que ella,  tot i que no formava part de l’Ajuntament en el 
moment que es va aprovar el POUM,  va assistir al Ple i ja en aquell moment es va parlar 
d’aquesta problemàtica i per tant si hi hagués hagut voluntat ho podien haver contemplat tant 
el POUM com el PALS. Afegeix que el seu grup tampoc està d’acord amb la instal·lació de 
l’antena al mig del poble, però no poden estar d’acord amb la urgència ja que no és un tema 
urgent sinó que era perfectament previsible. 
Acaba dient que per altra banda tampoc han tingut temps d’examinar l’expedient. 
El Sr. Alcalde respon que precisament es convoca un ple amb caràcter d’urgència quan no es 
pot fer amb l’antelació que determina la llei. 
 
Sotmesa a votació la urgència de l’expedient,  s’aprova amb el següent resultat: 
A favor:       7 (ELL) 
En contra     5 (CiU) 
 
2n.- SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER A LA INSTAL.LACIÓ 
D’ANTENES DE TELEFONIA.  
 
El  Sr. Alcalde explica que la suspensió es fa inicialment per un any, però que en cas que 
estigui llesta la modificació es pot aixecar abans. Diu que s’adopta aquesta mesura ja que hi 
ha una amenaça d’instal·lació d’antenes de forma indiscriminada  i que es pretén que les 
instal·lacions siguin ordenades i que es garanteixi la cobertura a tot el terme municipal,  
inclòs el sector de pagès,  i que es voldria que les diferents operadores compartissin antenes  i 
que per altra banda també cal preveure les xarxes wifi i la televisió digital. Seguidament es 
dirigeix al grup de CiU i diu que els demana que com a grup municipal denunciïn ara els 
temes en els quals  l’equip de govern podrà tenir manca de planificació. 
La Sra. Sancho respon que aquest tema de la telefonia mòbil no és nou i que en poc temps 
s’han fet tres modificacions al POUM que fa ben poc que va entrar en vigor i que troben que 
no és una bona manera de funcionar. 
El Sr. Llinàs diu que els seu grup està d’acord  que no es puguin instal·lar antenes de forma 
indiscriminada i sense control, però que aquest aspecte s’havia d’haver contemplat quan es 
va redactar el POUM,  més tenint en compte els antecedents que ja hi havia. 
El Sr. Alcalde  respon que quan es va fer la revisió del POUM només va afectar determinats 
sectors i que en aquest tema de telecomunicacions s’avança molt ràpidament la qual cosa fa 
molt difícil la planificació, ja que pot ésser que una normativa en poc temps quedi obsoleta. 
La Sra. Sancho respon que al seu entendre el POUM dissenya el poble que es vol per a uns 
quants anys i que per tant cal actualitzar-lo, però també quan s’elabora cal planificar. 
El Sr. Alcalde insisteix que quan es va revisar el POUM no es va fer de tot el poble i diu que 
per exemple no es va revisar el sòl urbà, ja que era un tema molt complex i que en aquell 
moment no es volia abordar i que es varen incorporar temes que els semblaven importants, 
però en canvi d’altres no es varen tocar. 
 
S’aprova per unanimitat la següent proposta:  
 



“Atès que la manca de regulació específica quant a la instal·lació d’antenes de telefonia 
mòbil al municipi comporta una situació de buit legal que podria derivar en una proliferació 
incontrolada d’aquest tipus d’instal·lacions, amb el consegüent perjudici a l’interès públic, es 
creu convenient estudiar la formació d’una normativa  específica que estableixi amb suficient 
detall l’emplaçament i les característiques i condicions que han de complir. 
I de conformitat amb l’article 70 i 72 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, i 
l’article 6 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de 
la Llei d’urbanisme. 
Aquesta Alcaldia  proposa  al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Suspendre cautelarment, durant un any, l’atorgament de llicències d’instal·lació 
d’antenes de telefonia mòbil a tot el terme municipal, amb la finalitat d’estudiar-ne la 
formació d’una normativa reguladora específica. 
Segon.- Publicar-ho al BOP i en un mitjà de comunicació escrit diari.” 
 
3r.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
No se’n produeixen.  
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts de 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.  
 

L’ALCALDE   LA SECRETÀRIA 
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	Article 9. Gestió
	2. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de circulació dels vehicles, els subjectes passius hauran d’acreditar el pagament de l’últim rebut  presentat al cobrament. S’exceptua d’aquesta obligació d’acreditació el supòsit de les baixes definitives de vehicles amb quinze o més anys d’antiguitat a comptar de la primera inscripció en el registre de vehicles. 
	Article 2. Subjectes passius
	Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporta la seva realització.
	Article 3.1. La Base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la instal·lació o l'obra, i s’entén per tal a aquests efectes el cost d’execució material de l’obra.


	Ordenança Fiscal núm. 4 de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
	Article 1. Fonament legal
	Article 2n. Subjectes passius
	Article 3r. Responsables
	Article 4t. Exempcions i bonificació
	Article 5è. Determinació de la quota líquida
	Article 6è. Meritament de l'impost
	Article 7è. Règim de gestió
	Article 8. Règim de declaració
	Article 9è. Liquidacions Tributàries
	Article 10è. Autoliquidacions
	DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
	DISPOSICIÓ FINAL. Data d'aprovació i vigència
	      Per cada certificat de documents municipals expedits per Secretaria, llevat dels 
	      A4.......................................................................................................... 6,70
	   A3 ..........................................................................................................   8,05 
	Article 5è.- Quota tributària
	Article 1. Naturalesa i fet imposable
	Article 2. No subjecció
	Article 3. Subjecte passiu
	Article 4. Responsables
	Article 5. Exercici de les activitats gravades
	Article 6. Concepte de local
	Article 7. Quota
	Article 8. Període impositiu i meritament
	Article 9. Gestió
	Article 10. Règim de Gestió
	Article 11. Padrons
	Article 12. Exempcions i bonificacions
	Article 13. Inspecció
	Article 14. Infraccions i sancions
	DISPOSICIÓ FINAL.
	ANNEX CATEGORIES CARRERS

	Article 6. 
	Article 7.7. Les segones i les següents visites acreditaran la quota addicional de 87,08 €.


	Ordenança núm. 17 . Immobilització de vehicles a motor a les vies públiques
	Article 5.
	AJUNTAMENT
	Suplements de crèdit
	Crèdit extraordinari
	Procedència dels fons
	Crèdit extraordinari



	45504 Transf. Cultura –bibliotecària 22.594,34 euros
	Majors ingressos

	34003 Cursets i activitats cultura 4.900,00 euros
	45508 Altres transferències Generalitat 19.758,20 euros


	Minorament de partides de despeses
	721.48900 Foment indústria 6.000,00 euros
	Romanent líquid de tresoreria 88.205,66 euros
	Total: 183.849,64 euros  
	ESPORTS
	Suplements de crèdit
	Transferències de crèdit- altres
	Crèdit extraordinari
	Suplements de crèdit

	D’ACTIVITAT CONTINUADA
	B
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	Primer.- Nomenar una comissió per a la delimitació del terme municipal de Llagostera amb Santa Cristina d’Aro amb els membres següents:
	 Lluís Postigo Garcia, Alcalde
	PATRONAT MUNICIPAL RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA


	NOM


	2004
	01
	02
	SECCIÓ PRIMERA MESA A  
	SECCIÓ  PRIMERA  MESA B
	SECCIÓ SEGONA  MESA A 
	SECCIÓ SEGONA  MESA B 
	SECCIÓ TERCERA MESA A 
	SECCIÓ TERCERA MESA B  
	SECCIÓ QUARTA MESA  A
	SECCIÓ QUARTA MESA  B

	03
	A proposta de la Taula intercultural de Llagostera

	04
	AJUNTAMENT
	Suplements de crèdit
	Crèdit extraordinari
	Procedència dels fons
	Crèdit extraordinari


	45507 Agència Catalana de Residus 11.016,00 euros
	46205 Transf. Diputació – accés al CAP 49.952,00 euros
	Romanent líquid de tresoreria 73.730,38 euros
	Total: 140.698,38 euros  
	Suplements de crèdit
	Les despeses de la campanya són de 128.886,10 euros. Es financen de la manera següent: 30.000 euros aportats per l’Ajuntament a l’ANG per al disseny i la direcció de la campanya. L’ANG per la seva banda aporta a l’execució de la campanya 50.000 euros provinents d’un premi que va concedir “la Caixa” a aquest projecte. El Departament de Treball ha subvencionat la primera fase de contractació d’educadors amb un ajut de 14.358,90 i la Junta de Residus aporta a la campanya 17.595,20 euros. Queda pendent de subvencionar la segona fase de la contractació d’educadors per part del Departament de Treball, i amb això quedarà cobert tot el cost de la campanya.
	Pel que fa al material, es partia d’un pressupost inicial de 40.669,60 euros, que finalment ha quedat en 30.669,60 perquè han fet falta menys contenidors. Aquest import es finança amb una subvenció de la Junta de Residus de 16.057,80 euros, i queda per cobrir un import de 14.611,80, per al qual es demanarà segurament una altra subvenció a la Diputació.



	05
	Cursets de tennis
	Activitats d’estiu
	MANIFEST PELS 25 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS

	06
	07
	AJUNTAMENT
	Suplements de crèdit
	Crèdit extraordinari
	Procedència dels fons
	Crèdit extraordinari


	48000 Aportació veïns urb. Selva Brava i Font Bona 48.000,00 euros
	Romanent líquid de tresoreria 26.000,00 euros
	Total: 74.000,00 euros  

	08
	AJUNTAMENT
	Suplements de crèdit
	Procedència dels fons
	Crèdit extraordinari


	46202 Transf. Diputació xarxa Wi-fi 12.000,00 euros
	Romanent líquid de tresoreria 30.000,00 euros
	Total: 42.000,00 euros  
	PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
	Suplements de crèdit
	Crèdit extraordinari


	Total: 12.000,00 euros  
	Procedència dels fons

	Romanent líquid de tresoreria 12.000,00 euros
	Total: 12.000,00 euros  

	09
	Antecedents
	MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE


	10
	11
	Primer.- Aprovar la destinació dels 3.463,10 EUR que el Fons de Cooperació Local estableix per a Llagostera com a prestació supramunicipal de serveis a l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Gironès en concepte dels serveis que desenvolupa en aquest municipi.
	Article 4. 1. Exempcions
	Béns immobles de característiques especials 1,22 % 

	Article 3.1. (s’hi afegeix els següents paràgrafs)
	Es substitueix l’article 5 pel següent redactat
	Article 5è. Determinació de la quota líquida
	      Per cada certificat de documents municipals expedits per Secretaria, llevat dels 
	      A4.......................................................................................................... 7,00
	   A3 ..........................................................................................................   9,00 
	Article 5è.- Quota tributària

	Article 6. 
	Article 7.7. Les segones i les següents visites acreditaran la quota addicional de 90,00 €.
	Article 5.
	1.b. Pressupost d’obra entre 3.110 i 31.100 euros 125,00 € 
	1.c. Pressupost d’obra entre 31.101 i 62.200 euros 155,00 € 
	AJUNTAMENT
	Suplements de crèdit
	Crèdit extraordinari
	Transferències de crèdit
	Procedència dels fons
	Majors ingressos



	34003 Cursets i activitats cultura 14.000,00 euros
	39901 Indeterminats i imprevistos 9.289,60 euros
	42000 Fons Nacional de Cooperació 91.596,52 euros
	45502 Transf. Afers Socials (Guarderia) 14.075,00 euros 
	Crèdit extraordinari

	75501 Subv. Generalitat-energia solar vestidors 2.565,00 euros
	76102 Subv. Diputació inversions vestidors 12.000,00 euros  

	Romanent líquid de tresoreria 43.435,00 euros
	Total:    186.961,12 euros  
	PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
	Suplements de crèdit
	Suplements de crèdit
	Procedència dels fons
	Majors ingressos


	34003 Servei càtering 10.000,00 euros
	45500 Subvenció Generalitat 12.000,00 euros
	48000 Donacions 115.400,00 euros


	Total:    137.400,00 euros  
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