ACTA Nº 1/2007 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 24 DE GENER DE 2007.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-quatre de gener de l’any dos
mil set 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, Montserrat Pla Font,
Pilar Sancho Espigulé, Immaculada Aubó Casadevall, Jordi Miquel Perxachs, Narcís
Llinàs Gavilán i Josep Aliu Mundet.
Actua com a Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
El President declara oberta la sessió.
1r.- SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA
ELECTORAL A LES ELECCIONS A CAMBRES AGRÀRIES DE CATALUNYA
2007.
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 la mesa electoral per a les eleccions a Cambres Agràries
de Catalunya 2007, que tindran lloc el proper 25 de febrer.
El sorteig dóna el següent resultat:
Titulars:
President
1r. Vocal
2n. Vocal

Carmen Vall-llovera Virgili
Jordi Falgueras Payret
Dolors Batlle Ribas

Suplents:
De president
De president
De 1r. Vocal
De 1r. Vocal
De 2n.vocal
De 2n.vocal

Núria Lloveras Fors
Miquel-Joan Comas Pibernat
Joan Vilella Roura
Jordi Martí Barrera
Josep Ciurana Paradeda
Isabel Esteva Paradeda

Per tal de garantir la constitució de les meses, en cas que els titulars nomenats i suplents
no hi poguessin assistir, s’han nomenat per sorteig les següents persones:
President: Lluís Company Montiel.
Vocal 1r.: Mercè Mestres Ruscalleda.
Vocal 2n.: Josep Fugarolas Boix.
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart i cinc minuts 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

ACTA Nº 2/2007 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 1 DE FEBRER DE 2007.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia primer de febrer de l’any dos mil set
es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió extraordinària sota la Presidència de
l’Alcalde Sr. Lluís Postigo Garcia i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep Sánchez
Gavilán, Esteve Barceló Bosch, Antoni Navarro Robledo, Rafel Villena Sánchez,
Eugènia Comas Alsina, Jordi Miquel Perxachs, Montserrat Pla Font, Pilar Sancho
Espigulé, Immaculada Aubó Casadevall i Josep Aliu Mundet.
Excusa la seva assistència el Sr. Narcís Llinàs Gavilán.
El Sr. Noguera s’incorporarà al moment que es dirà.
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 27-12-2006 i 241-2007.
Acta 27-12-2006:
A petició del Sr. Alcalde es rectifica l’error de transcripció que hi ha a la pàgina 2 línia 3 i
on diu 6 i 7000 euros passa a dir 600.000 i 700.000 euros.
Acta 24-1-2007:
S’aprova per unanimitat.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ
ANTERIOR:
2.1 Decrets d‘Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia núms. 1439 a 1499 de l’any
2006 i de l’1 al 127 de l’any 2007.
Ressalta les següents:
-Núm. 21, pel qual s’aprova inicialment el projecte d’urbanització del passatge situat
entre el carrer Sant Feliu i el carrer Lleó I.
-Núm. 69, pel qual s’autoritza la instal·lació i l’activitat del nou centre cultural que s’ha
de construïr.
-Núm 100, d’assabentat de renovació de càrrec de la Junta de Compensació Font Bona i
modificació dels seus estatuts
-Núm 111, per la qual s’imposa una sanció de 3.000 euros a l’empesa Gestió Ambiental
de Residus, empresa que realitza el servei de recollida d’escombraries. El Sr. Alcalde
remarca que aquesta no és la primera sanció que s’imposa a l’empresa per anomalies en el
servei.
Núm 126, de nomenament de membres de la Mesa de contractació per adjudicar les
obres d’enllumenat públic i pavimentació de la vorera del tram comprès entre la plaça del
Carril i la cruïlla de la Ctra. de Girona a Sant Feliu.

Seguidament el Sr. Alcalde pren la paraula i explica que, tal com ja ha dit en alguna
ocasió, els pressupostos de l’estat per a aquest any contemplen una partida d’1 milió
d’euros per al projecte d’urbanització del nucli antic de Llagostera i que actualment els
tràmits perquè l’Estat transfereixi a la Generalitat aquesta quantitat estan molt avançats i
després caldrà concretar de quina manera s’executen les obres.
Seguidament explica que el projecte d’arranjament de camins del municipi va endavant i
que la Generalitat ha estimat les al·legacions que va fer l’Ajuntament i s’espera que dins
d’aquest any 2007 la Generalitat executi aquest projecte i que quan la redacció del
projecte estigui avançat es farà una reunió amb els veïns i que els propietaris no hauran de
fer cap aportació.
També explica que s’ha fet una reunió amb els alcaldes afectats per la nova línia de
transport públic de viatgers i que se’ls ha informat que s’ha increment el nombre
d’expedicions i que per anar a Girona ara hi ha un servei cada mitja hora. També informa
que s’ha posat en funcionament un nou servei d’autobús entre Caldes de Malavella i Sils,
la qual cosa es valora positivament. Diu que s’ha demanat que les noves parades se
senyalitzin degudament i que es miri que els horaris coincideixin amb els dels trens.
També s’ha demanat que el transport públic arribi fins a l’hospital Santa Caterina per
evitar que la gent hagi d’anar fins a Girona i després a Salt.
Acaba dient que de moment Llagostera no ha de pagar res per aquesta millora del servei
de transport públic però que és previst que en el moment que hi hagi la integració tarifaria
sí que s’hi haurà de col·laborar econòmicament, no obstant això amb els estudis fets
sembla que és assumible.
Seguidament informa que els tràmits per signar el conveni per a l’elaboració del pla
d’entorn van endavant i ja hi ha data per a la signatura.
2.2 Acords de la Junta de Govern Local.
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Junta de Govern Local.
Dia 19-12-2006:
Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del Pla Parcial Font Bona.
Afegeix que s’espera aprovar en breu el projecte de reparcel.lació.
Adjudicar a AGEFRED el servei d’instal·lació de bombes de calor al saló de plens
municipal.
Autoritzar al grup excursionista Bell-Matí la instal·lació d’un rocòdrom al local
polivalent.
Fer efectiva al Casino Llagosterenc una subvenció per a millores a l’edifici del Casino.
Sessió del 2-1-2007:
Prorrogar el conveni amb l’entitat GRAMC.
Sessió del dia 16-1-2006:
Adjudicar la reparació de les portes del teatre Casino.
Adjudicar la construcció d’embornal al carrer Marina.
Acceptar una subvenció de 76.000 de la Diputació de Girona destinada al pla de millora
d’espais lliures municipals.
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.
Contractació del Sr. David Vila com a monitor ambiental. Afegeix que aquesta
contractació està subvencionada.
Contractació del Sr. Esteve Colomer en contracte de consultoria i assistència per treball
de tècnic informàtic.
Contractació del Sr. Arcadi Boix en contracte de consultoria i assistència com a
arquitecte.
Contractació del Sr. Gerard Nadal en contracte de consultoria i assistència com a assessor
jurídic.
Contractació de la Sra. Lourdes Arroyo com a educadora ambiental. Aquesta plaça també
està subvencionada.
En aquest punt s’incorpora el Sr. Noguera.
3r.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE
PROMOCIÓ LOCAL I NOVES TECNOLOGIES:

SANITAT,

URBANISME,

3.1 Resoldre les al·legacions presentades durant el període d’informació pública de
la modificació puntual del POUM en relació a la Urbanització La Canyera i
aprovar-lo provisionalment.
El Sr. Sánchez pren la paraula i explica que, una vegada passats els tràmits, es proposa
resoldre les al·legacions i aprovar provisionalment la modificació del POUM del sector la
Canyera. Afegeix que el que es pretén amb aquesta modificació és adaptar la realitat
física al POUM amb l’objectiu que el cost de les obres sigui menor ja que s’evita afectar
diverses tanques que s’haurien d’enderrocar i refer amb el consegüent cost. Seguidament
explica les modificacions que es proposen.
La Sra. Sancho diu que estan contents que el projecte vagi endavant i que el seu vot serà
favorable.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Atès que el projecte de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal a
la Urbanització “La Canyera”, presentat per la Junta de Compensació de la Urbanització
“La Canyera”, fou aprovat inicialment en sessió plenària de 25.10.2006, si bé l’aprovació
provisional quedava condicionada a la prèvia aportació de la documentació en suport
digital i a l’esmena de la normativa, d’acord amb el sistema de numeració utilitzat en el
POUM, segons s’indicava en el propi acord.
Atès que el projecte ha estat exposat al públic durant un mes, mitjançant edictes inserits al
BOP núm. 222, de 21.11.2006, al diari El Punt, de 16.11.2006, i al tauler d’edictes de la
corporació, durant el qual s’han presentat les al·legacions que consten a l’expedient.
Atès que per la naturalesa i situació física de l’àmbit objecte de modificació hom va
declarar innecessària la sol·licitud d’informe a d’altres organismes i l’audiència als
ajuntaments dels municipis confrontants amb el de Llagostera

Vistos els informes del tècnic redactor del projecte i de l’arquitecte municipal, analitzant i
proposant la resolució a les al·legacions presentades .
I vista la nova documentació presentada per la Junta de Compensació, que dóna
compliment a les condicions imposades per l’acord d’aprovació inicial de 25.10.2006.
De conformitat amb l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 52.2.c) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Aquesta Comissió de Sanitat, Urbanisme, Promoció Local i Noves Tecnologies, Hisenda,
Personal i Participació Ciutadana proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública en
els termes indicats a l’informe de l’arquitecte municipal.
Segon.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal a la Urbanització “La Canyera”, presentat per la Junta de
Compensació de la Urbanització “La Canyera”, i redactat per l’enginyer de camins,
canals i ports Jaume Baratech i Galup.
Tercer.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona dos exemplars del
projecte i una còpia completa de l’expedient administratiu en format paper, i el text de les
normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic, als efectes de la seva
aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC.
Quart.- Notificar aquest acord, juntament amb una còpia de la part necessària de
l’informe tècnic motivador, a les persones que han presentat al·legacions.”
3.2 Resoldre les al·legacions presentades durant el període d’informació pública de
la modificació puntual del POUM en relació al PMU-2 i aprovar-lo provisionalment.
El Sr. Sánchez pren la paraula i diu que es tracta d’un cas semblant a l’anterior i
seguidament explica la delimitació del sector PMU-2. Afegeix que durant el període
d’informació pública hi ha hagut 24 al·legacions, de les quals se n’estimen 11, ja que
moltes de les al·legacions presentades fan referència a temes que s’han de plantejar en
altres moments de la tramitació dels diferents projectes urbanístics. Seguidament explica
quines són les al·legacions presentades i les raons en que es basa la seva resolució.
Diu que ha estat un tema llarg ja que els tècnics han fet un esforç per avançar en aquesta
fase i evitar així que sorgeixin problemes quan s’elaborin els altres instruments de
planejament com per exemple en la reparcel.lació.
La Sra. Sancho diu que al moment de l’aprovació inicial es varen abstenir perquè veien
que hi havia temes com ara els patis de diverses finques que no estaven resolts i calia
estudiar però veuen que s’han tingut en compte les al·legacions dels veïns i que creuen
que és un projecte necessari, el seu vot serà favorable. La Sra. Sancho pregunta el perquè
s’ha previst l’obra en tres fases.
El Sr. Sánchez respon que s’ha fet perquè en cas que fos necessari per haver-hi alguns
entrebancs es pogués tirar endavant per fases.
El Sr. Alcalde explica que ara caldrà tramitar els projectes de compensació i urbanització
i que és previst fer una reunió amb els veïns.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Atès que el projecte de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en
el polígon de millora urbana PMU-2, promogut pel propi Ajuntament, fou aprovat
inicialment en sessió plenària de 5.10.2005

Atès que el projecte ha estat exposat al públic durant un mes, mitjançant edictes inserits al
BOP núm. 211, de 4.11.2005, i al diari El Punt, de 27.10.2005, durant el qual s’han
presentat les al·legacions que consten a l’expedient.
Atès que simultàniament al tràmit d’informació pública també se n’ha donat audiència al
Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confronta amb el de Llagostera, sense que hagin
presentat cap al·legació al respecte.
Vist l’informe de l’arquitecte i el lletrat assessor urbanístic municipals, analitzant i
proposant la resolució a les al·legacions presentades.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal, en sentit favorable a l’aprovació provisional de
la proposta.
I vistos també els petits canvis aïllats introduïts en el projecte, els quals no arriben a tenir
la consideració de modificació substancial que faci necessària una nova exposició pública
de conformitat amb l’article 5 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament parcial de la Llei d’urbanisme, aplicable encara aquí per raons temporals.
De conformitat amb l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 52.2.c) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Aquesta Comissió de Sanitat, Urbanisme, Promoció Local i Noves Tecnologies, Hisenda,
Personal i Participació Ciutadana proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública en
els termes indicats a l’informe de l’arquitecte i el lletrat assessor urbanístic municipals.
Segon.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal en el polígon de millora urbana PMU-2, promogut pel propi
Ajuntament, en què s’hi han introduït ja les petites variacions que són fruit de les
al·legacions estimades i d’altres que ho són d’ofici, que en cap cas no suposen cap
alteració substancial al projecte aprovat inicialment.
Tercer.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona dos exemplars del
projecte i una còpia completa de l’expedient administratiu en format paper, i el text de les
normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic, als efectes de la seva
aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC.
Quart.- Notificar aquest acord, juntament amb una còpia de la part necessària de
l’informe tècnic motivador, a les persones que han presentat al·legacions.”
3.3 Resoldre les al·legacions presentades al plec de condicions que ha de regir el
concurs per a la construcció d’una biblioteca, sala polivalent, sales per a entitats
culturals i urbanització de l’entorn, 1ª fase.
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que el plec de condicions que es va aprovar per
treure l’obra a concurs ha estat objecte de dues al·legacions en relació a la classificació
exigida al contractista i que, una vegada estudiada pels tècnics redactors del projecte,
que són els que havien fixat la classificació, s’estimen i s’obre un nou termini per
presentar proposicions.
S’aprova el dictamen amb el següent resultat:
A favor
12 (ELL i CiU)
Abstenció
1 ( Sra. Pla)
“Aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 29.11.2006, el Plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir el concurs per a la contractació de les obres

corresponents al “PROJECTE EXECUTIU DE CENTRE CULTURAL DE CAN ROIG,
DE LA BIBLIOTECA JULIÀ CUTILLER I REORDENACIÓ DE L’ENTORN”, s’ha
sotmès a exposició pública mitjançant edictes publicats al DOGC núm. 4781, de
15.12.2006 i al BOP núm. 244, de 27.12.2006, i al tauler d’edictes de la corporació.
Atès que durant el termini d’informació pública s’han formulat les següents al·legacions:
 GIRONINA D’OBRA CIVIL S.L. (R.E. 2006/5180, de 19.12.2006)
 CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA
(R.E. 2007/0161, de 15.01.2007)
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2007/0064, de 17.01.2007, va quedar
suspesa la convocatòria del concurs per adjudicar les obres corresponents al “PROJECTE
EXECUTIU DE CENTRE CULTURAL DE CAN ROIG, DE LA BIBLIOTECA JULIÀ
CUTILLER I REORDENACIÓ DE L’ENTORN”, incloses en el Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya, any 2006 (Actuació núm. 2006/514: Sala polivalent, sales per a
entitats culturals i urbanització de l’entorn, 1ª fase.- (Actuació núm. 2006/515
Biblioteca), publicada igualment en el DOGC núm. 4781, de 15.12.2006, i en el BOPG
núm. 244, de 27.12.2006, fins a la resolució de les reclamacions formulades contra el Plec
de clàusules administratives particulars que va aprovar el Ple en sessió del dia
29.11.2006.
Vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte redactor del “projecte executiu de centre
cultural de can Roig, de la biblioteca Julià Cutiller i reordenació de l’entorn”, Sr. Mateu
Barba Teixidor, on es proposa acceptar les reclamacions formulades.
Aquesta Comissió de Sanitat, Urbanisme, Promoció Local i Noves Tecnologies, Hisenda,
Personal i Participació Ciutadana proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Estimar les reclamacions formulades per l’entitat GIRONINA D’OBRA CIVIL
S.L. (R.E. 2006/5180, de 19.12.2006) i per la CAMBRA OFICIAL DE
CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA (R.E. 2007/0161, de 15.01.2007), i
per tant, modificar el punt 5) de la clàusula 6a.2.1 del Plec de clàusules administratives
particulars que va aprovar el Ple en sessió del dia 29.11.2006, en el sentit que les
empreses concursants hauran d’acreditar únicament la següent classificació:
GRUP C,
subgrups 1 a 9, categoria e.
Segon.- Seguir la tramitació de l’expedient i obrir un nou termini per a la presentació
d’ofertes per a l’adjudicació de les obres del “PROJECTE EXECUTIU DE CENTRE
CULTURAL DE CAN ROIG, DE LA BIBLIOTECA JULIÀ CUTILLER I
REORDENACIÓ DE L’ENTORN”, incloses en el Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 2006 (Actuació núm. 2006/514: Sala polivalent, sales per a entitats
culturals i urbanització de l’entorn, 1ª fase.- Actuació núm. 2006/515 Biblioteca) amb
un pressupost de contractació per un import de:
- Biblioteca (actuació núm. 2006/515)
: 1.497.213,86 €
- Sala polivalent, sales per a entitats culturals i urbanització de l’entorn, 1ª fase
(actuació núm. 2006/514)
: 458.013,38 €
IVA inclòs.
Tercer.- Publicar-ho en el BOP i al DOGC.
Quart.- Facultar l’Alcalde, o membre de la Corporació en qui delegui, perquè dugui a
terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l’execució d’aquests acords.”
4t.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS, SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ I SERVEIS SOCIALS:
4.1 Aprovació inicial del Pla d’Acollida de Llagostera.

El Sr. Villena pren la paraula i diu que en primer lloc vol felicitar la gent que ha estat
treballant tant en l’elaboració del pla com qui hi ha participat i col·laborat. Seguidament
explica quins són els objectius que contempla el pla i diu que va dirigit a tot els
nouvinguts sigui quina sigui la seva procedència, tot i que és evident que hi haurà usuaris
que en faran un ús més intensiu. Seguidament passa unes diapositives del contingut del
pla, on s’especifiquen com s’ha elaborat, el contingut i els objectius.
La Sra. Pla es disculpa i abandona la sessió.
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que feliciten el personal que ha elaborat el pla ja que
fa una diagnosi molt bona i que a més, tot i haver estat elaborat per encàrrec de l’equip
de govern, en el pla s’observa també una certa crítica. Afegeix que tan important com el
pla és la ideologia que hi ha al darrera, que es planteja com una societat multicultural i
creuen que és important que en l’aplicació del pla es tingui en compte que Catalunya és
una societat amb una llengua i una cultura pròpies i que cal tenir en compte que els drets
identitaris i el propi país quedaran difosos si nó es prenen mesures. Diu que cal anar en
compte com s’apliquen les mesures del pla per tal que la gent se senti integrada.
El Sr. Villena diu que el que el pla pretén és que els nouvinguts agafin el màxim de trets
de la nostra cultura i que es puguin sentir integrats.
El Sr. Alcalde diu que són conscients del moment polític en què s’aprova el pla i saben
que l’actual equip de govern podrà fer poques actuacions però estan convençuts que és un
document prou obert perquè sigui quin sigui l’equip de govern que surti de les properes
eleccions el pugui aplicar segons el seu criteri. Acaba dient que és una pla d’acollida
dirigit a qualsevol que vingui al municipi, però que lògicament i tal com s’ha dit en seran
més usuaris la gent de diferents cultures a la nostra.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“La Comissió informativa de Medi ambient, Protecció civil, Prevenció i extinció
d’incendis, Obres i serveis, Solidaritat i cooperació i Serveis socials proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’acollida municipal de Llagostera-2006 redactat per
la tècnica en polítiques migratòries Itziar Tanco Etxeberria.
Segon.- Exposar-lo al públic durant 30 dies al tauler d’edictes de l’Ajuntament i donar-li
publicitat pels mitjans locals a efectes de presentació de suggeriments i al·legacions. Si
no se’n presenten es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.”
5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I LLEURE:
5.1 Adjudicar les obres de construcció d’un edifici destinat a Llar d’Infants.
La Sra. Comas pren la paraula i diu que es tracta d'adjudicar l’obra de construcció de la
nova llar d’infants. Diu que ara l’adjudicatari haurà de presentar el projecte executiu per a
la seva aprovació en el termini de dos mesos i que l’obra té un termini d’execució de set
mesos i mig.
El Sr. Alcalde diu que faran el possible perquè s’agiliti el màxim aquesta obra i que
esperen que el gener del 2008 es pugui posar en funcionament.
S’aprova el dictamen amb el següent resultat:
A favor 7 (ELL)
Abstenció 5 (CiU)

“Vist l'expedient de contractació de les obres del projecte de construcció d’un edifici
destinat a Llar d’Infants”, l'acta d'obertura de proposicions i la proposta d’adjudicació
que formula la Mesa de Contractació.
D’acord amb els articles 41, 83 i 93 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
Aquesta Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana, Esports, Festes, Educació, Cultura
i Lleure proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar el concurs per a la contractació de les obres del projecte de
construcció d’un edifici destinat a Llar d’Infants”, a l’empresa TEYCO S.L.,
representada pel Alejandro Guillén Pelegay, amb domicili social a 17002-GIRONA, c/
Migdia nº 37, 4t 1ª, pel preu total de 987.633,64 euros (nou cents vuitanta-set mil sis
/cents trenta-tres euros amb seixanta-quatre cèntims), IVA inclòs, amb subjecció al Plec
de Condicions i al projecte:
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 987.633,64 euros amb càrrec a la partida
núm. 2006.42201.62200 del pressupost municipal.
Tercer.- Notificar el present acord a l'adjudicatari i, a la vegada, requerir-lo perquè en el
termini de quinze dies naturals, a comptar de la notificació d'aquest acord, presenti el
document que acrediti haver constituït la garantia definitiva per import de 39.505,35
euros, moment en què li serà retornada la garantia provisional. Tanmateix, un cop
constituïda la garantia definitiva l’adjudicatari s’haurà de personar a l’Ajuntament, en el
moment que se li indiqui, per a la firma del contracte.
Quart.- Publicar aquesta adjudicació al BOP i al DOGC.
Cinquè.- Autoritzar l’Alcalde perquè, en representació de la Corporació, atorgui tots el
documents i actes que siguin necessaris per l'execució d'aquest acord.”
6è.- PRECS I PREGUNTES.El Sr. Miquel pren la paraula i diu que es fan obres al carrer Sant Feliu i que tot sovint hi
ha cotxes estacionats sobre les voreres que impedeixen el pas.
El Sr. Barceló diu que ja es va detectar fa dies i que s’hi van posar senyals de prohibit
estacionar, tot i que és evident que allà no s’hi pot aparcar sense entorpir el trànsit.
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que, en relació al barem dels criteris d’adjudicació
dels pisos de protecció oficial, el seu grup no està d’acord que una empesa privada faci
cap proposta i que per part seva només estudiaran les que vinguin de l’Ajuntament.
Afegeix que troba la proposa feta per l’empresa descabellada i que no entenen que una
empresa que és l'adjudicatària dels terrenys per a la construcció dels pisos faci també el
barem d’adjudicació i que l’últim escrit que se’ls ha fet arribar pensen que és una presa
de pèl, ja que parla d’ingressos mínims però no fa referència a màxims i dóna a entendre
que qualsevol persona encara que guanyi molts diners podrà optar-hi.
El Sr. Alcalde explica que quan es varen convidar els tècnics de l’empresa Dolmen era
perquè informessin sobre les possibilitats i assessoressin, ja que hi ha una sèrie de
requisits de compliment preceptiu, però que no vol pas dir que siguin els que fixin els
criteris i que ell per la seva part ja ha tingut converses amb el Departament d’Habitatge
per tal que opini sobre si troba els criteris adequats.
La Sra. Sancho insisteix que no es miraran cap proposta que no es vegi clarament que ha
estat elaborada per l’Ajuntament, que disposa d’assessors jurídics per poder elaborar-los.
El Sr. Alcalde diu que la intenció de l’equip de govern és que l’oposició pugui participar
en l’elaboració dels barem però que si no fan una proposta en ferm la possibilitat que

tindran d’incidir-hi serà menor. Acaba dient que a la propera Comissió Informativa es
portarà una proposta.
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts menys cinc minuts d’onze del vespre
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi
la Secretària, que ho certifico.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

ACTA Nº 3/2007 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 28 DE FEBRER DE 2007.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-vuit de febrer de l’any dos mil
set es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió extraordinària 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, Rafel
Villena Sánchez, Eugènia Comas Alsina, Jordi Miquel Perxachs, Montserrat Pla Font,
Pilar Sancho Espigulé, Immaculada Aubó Casadevall, Narcís Llinàs Gavilán i Josep Aliu
Mundet.
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 1-2-2007.
S’aprova per unanimitat dels presents.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 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 núm. 128 a 266 i diu que es
troben a disposició de qualsevol que els vulgui examinar.
Seguidament explica que s’ha signat un conveni amb el Servei Català de Trànsit per a
educació vial a les escoles.
2.2 Acords de la Junta de Govern Local.
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Junta de Govern Local:
Sessió del dia 6-2-2007:
-Aprovació de les bases del concurs literari Sant Jordi.
-Adjudicació de les obres del projecte d’enllumenat públic i pavimentació de voreres del
sector Canalejas a l’empresa Germans Canyet Xirgu.
-Comparèixer com a part demandada en el recurs contenciós administratiu interposat per
l’empesa Rec Madral contra l’aprovació del Pla Director de l’aigua.
Sessió del dia 13-2-2007:
-Aprovació del conveni entre l’Ajuntament i l’empresa ADIGSA per possibilitar la
creació d’una base de dades de sol·licitants d’habitatge i homogeneïtzar els processos
d’adjudicació d’habitatges de protecció oficial.
-Comparèixer com a part demandada en el recurs contenciós administratiu interposat per
l’entitat Mans Unides contra la liquidació d’una plusvàlua.
-Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya per al Pla educatiu d’entorn.
-El Sr. Alcalde explica que aquest matí ha signat el conveni i que es tracta de dotar-se
d’una eina estratègica que permetrà planificar actuacions per a la població compresa entre

els 0 i el 18 anys. Seguidament explica quines actuacions es podran preveure en el Pla i
diu que els centres educatius seran els primers col·laboradors en el Pla i que el repte és
implicar-hi totes les entitats i associacions del municipi.
La Sra. Sancho diu que amb un Pla d’entorn es tractarà la llengua, la integració i la
cohesió sense tenir en compte les classes socials i és pretén que tothom s’integri i es
vehicula a través de la llengua.
Seguidament el Sr. Alcalde explica que es farà un acte de presentació del Pla i que es
convidarà els centres educatius i les entitats i que les actuacions que es preveuen són a
quatre anys vista.
-L’Alcalde pren la paraula i explica que com cada any l’Ajuntament ha signat conveni
amb diverses entitats del poble on es recullen les obligacions i els deures d’ambdues parts
i seguidament explica els continguts dels convenis signats amb el Casal Parroquial, la
Colla Gegantera, Xarxa i Joves per la Terra i diu que n’hi ha d’altres que estan a
disposició de qui tingui interès a consultar-los.
-Adjudicar treballs per a arranjament de carrers a la urbanització Mont-Rei.
Sessió del dia 20-2-2007:
-Aprovació de l’informe de l’enginyer tècnic municipal en relació a les connexions
particulars de les obres d’urbanització del sector del Puig del General.
-Contractar amb l’empresa enllumenats Costa Brava les substitucions de diversos punts
de llum deteriorats. El Sr. Alcalde explica que en la majoria de casos els desperfectes són
producte d’actes vandàlics.
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.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE
PROMOCIÓ LOCAL I NOVES TECNOLOGIES:

SANITAT,

URBANISME,

3.1 Aprovar els criteris que regiran l’adjudicació d’habitatges de protecció oficial.
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que es proposa aprovar el barem que regirà
l’adjudicació dels pisos de protecció oficial que properament construirà l’empresa
Columna d’Immobles. Afegir que l’Ajuntament ha de decidir si es fa per sorteig entre
totes les persones que reuneixen les condicions que es fixen o bé amb baremació i que
s’ha acordat que es farà per sorteig, que és el sistema més utilitzat i el que garanteix una
major transparència. Seguidament explica quins són els requisits que han de reunir els
sol·licitants. Diu que a les persones que figuren en el registre de peticionaris que
l’Ajuntament va obrir en el seu dia se’ls trametrà tota la informació.
El Sr. Llinàs pregunta si és un aprovació inicial.
El Sr. Alcalde respon que al dictamen que es presenta a aprovació hi consta que és una
aprovació provisional i que s’obre un termini d’exposició al públic, que si no es
considera necessari es podria no fer, ja que realment de la forma en què s’ha fet el marge
que té l’Ajuntament és molt limitat.

El Sr. Llinàs diu que al seu entendre i per tal d’agilitar-ho es podrien aprovar
definitivament sense la informació pública.
Seguidament el Sr. Llinàs diu que el seu vot serà favorable i demana si ja es coneix el
preu dels habitatges.
El Sr. Alcalde respon que a l’últim butlletí d’informació municipal ja es va donar
informació i, tot i que no es coneix la quantitat concreta, sembla que estan al voltant
d’una tercera part de l’habitatge lliure.
La Sra. Pla diu que quan varen venir a informar les persones de l’empresa Columna
d’Immobles varen dir que anava en funció dels metres i del barem que hi ha fixat per a
aquest tipus d’habitatges .
El Sr. Villena diu que el preu de l‘habitatge protegit va en funció dels metres i de les
zones on està ubicat.
La Sra. Sancho demana que es faci bé la informació per tal de no donar falses
expectatives.
El Sr. Alcalde informa que l’empresa Columna d’Immobles farà les adjudicacions sobre
plànols mentre que l’Incasol normalment les fa una vegada els pisos estan acabats.
El Sr. Alcalde pregunta si s’està d’acord que es tregui del dictamen que es proposa el
paràgraf que fa referència a la informació pública.
El Sr. Llinàs en representació de CiU i la Sra. Pla manifesten la seva conformitat a la
proposta de l’Alcalde.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Atès que properament s’haurà de procedir al tràmit d’adjudicació dels 46 habitatges
socials (36 de plurifamiliars i 10 d’unifamiliars) que promouran DOLMEN i COLUMNA
D’IMMOBLES SL,
La Comissió informativa de Sanitat, Urbanisme, Promoció local i Noves tecnologies,
Hisenda, Personal i Participació ciutadana proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el procediment i el barem, que consten a l’expedient, per a
l’adjudicació dels 46 habitatges socials (36 de plurifamiliars i 10 d’unifamiliars) que
promouran DOLMEN i COLUMNA D’IMMOBLES SL.”
4t.- Propostes de la Regidoria d’Hisenda i Personal:
4.1 Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal nº 1 reguladora de
l’IBI.
El Sr. Navarro pern la paraula i explica que al març de l’any 2004 es va aprovar la Llei de
Cadastre, que modificava el sistema de valoració de les finques rústiques, però que
aquesta llei no s’ha desplegat fins l’any 2006, per la qual cosa ha coincidit amb la revisió
d’urbana que s’ha fet a Llagostera, però que no té res a veure amb la modificació de les
valoracions dels immobles rústics que s’hagués produït encara que hi hagués hagut la
revisió. Afegeix que, com a conseqüència d’aquesta nova normativa, hi ha tota una sèrie
de construccions, com són ara els coberts agrícoles i les granges, que no tributaven per
l’IBI i que ara ho faran per la qual cosa es produeix un increment. Afegeix que s’han fet
estudis per veure quins coeficients s’havien d’aplicar dins els marges que la llei permet i
que s’ha arribat a la conclusió que són els que es proposen. Explica que representarà un
increment d’ingressos per a l’Ajuntament per aquest concepte però que en cas que no
s’apliquessin l’increment encara seria superior.

La Sra. Sancho diu que, atès que l’Ajuntament té la facultat de posar el coeficient que va
de 0,5 a 1, ells haurien optat pel 0,5 i no el 0,7, que és el que proposa l’equip de govern,
ja que la gent que ha de fer efectiu aquest impost ja està prou afectada per altres mesures
que la perjudiquen.
El Sr. Navarro respon a la Sra. Sancho que cal tenir en compte que quan es parla de béns
rústics no afecta només la gent que viu de pagès sinó molta altra gent que viu a pagès,
però que no en fa.
La Sra. Sancho diu que cal tenir en compte que aquest coeficient afecta també les naus i
altres construccions agrícoles i que, per tant, ells aplicarien els mínims.
El Sr. Navarro explica que de l’estudi que ha fet se’n desprèn que les quotes que
s’incrementen més són les de les segones residències, i que a més cal tenir en compte que
s’ha abaixat el tipus de gravamen, que ha passat del 0,85 al 0,55 i que precisament s’ha
fet perquè la repercussió de la nova valoració no sigui molt elevada i que no és possible
afavorir només els pagesos a través d’aquest impost.
La Sra. Pla diu que el seu vot serà favorable, ja que troba correcte que els criteris
s’apliquin de manera anàloga amb l’IBI d’urbana.
S’aprova el dictamen amb el següent resultat:
A favor
8 (ELL i Pla)
En contra 5 (CiU)
“Atès que per part de la Direcció General del Cadastre s’ha procedit a valorar els
immobles rústics del municipi d’acord amb allò que disposa l’apartat 1 de la disposició
transitòria primera del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari i que aquesta
valoració tindrà efectes des de l’u de gener de 2007.
Vist allò que estableix la disposició transitòria divuitena del Reial Decret Legislatiu
2/2005, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, el qual estableix que l’ordenança fiscal de l’impost podrà fixar el
coeficient a aplicar per tal de determinar el valor base, que no podrà ésser inferior a 0,5 ni
superior a 1.
Vist allò que estableix la disposició transitòria desena de la llei 36/2006, de 29 de
novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal.
La Comissió Informativa de Sanitat, Urbanisme, Promoció Local i Noves Tecnologies
proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment la següent modificació de l’ordenança fiscal núm. 1
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
- Afegir el següent paràgraf a l’article 6 apartat 2:
“Fixar el coeficient 0,7 per a la determinació del valor base dels béns immobles rústics.”
- Modificar el tipus de gravamen pels béns immobles rústics de l’article 6 apartat 3, que
quedarà fitxat en 0,55 %
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 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 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
4.2 Aprovar el pressupost municipal i la plantilla de personal per a l’any 2007.

El Sr. Navarro pren la paraula i diu que aquest és l 'últim pressupost d’aquest mandat.
Seguidament passa unes diapositives i fa una comparació del pressupost de l’any 2006
amb el 2007 i justifica la baixa del pressupost de l’any 2007 en el fet que les inversions
més importants del mandat varen ésser incloses en el pressupost de 2006. Seguidament
explica capítol per capítol les despeses i ingressos del pressupost. Ressalta el fet de les
subvencions que s’obtenen per finançar part del pressupost i diu que tots els regidors fan
un esforç important per obtenir-les. Explica quines són les inversions que contempla el
pressupost. Diu que hi ha una inversió important que es farà, tot i que no queda reflectida
al pressupost, que és la del pla de millora del barri vell, que en principi puja un milió
d’euros, però que encara no està definit qui contractarà l’obra. A continuació fa un resum
del que s’ha fet en aquest mandat i diu que el programa que portava l’Entesa s’ha
acomplert en bona part i que s’ha fet buscant recursos per tal de gravar el mínim els
llagosterecns. Diu que la càrrega financera actual és del 10,32%, cosa que no passava des
de l’any 1995. Acaba dient que està satisfet de poder presentar aquests números.
Seguidament la Sra. Sancho passa també unes diapositives amb unes gràfiques on es
reflecteix els conceptes de les despeses municipals i ressalta el fet que al seu entendre un
dels aspectes importants dels pressupostos són les inversions i diu que, com es pot veure,
durant el mandat de l’Entesa sempre s’han fet amb venda de finques i amb poc estalvi del
pressupost. Assenyala que la planificació de les inversions ha estat feta a destemps i de
manera improvisada i no ajustada a la realitat i que s’ ha portat un desfase important
entre les previsions i les obres executades i diu que en el pressupost de l’any 2006 també
ha passat i ho atribueix al fet que s’ha volgut fer les obres en llocs determinats, cosa que
ha obligat a obtenir els terrenys per expropiació i que això ha endarrerit els tràmits.
Afegeix que ara acaba la legislatura i que tot està empantanegat i que pensen que les
prioritats s’havien d’haver marcat de forma espaiada i no fer-ho tot l’últim moment. Diu
que troben a faltar, com sempre, manca de política i foment d’activitats i pregunta on és
el viver d’empreses que es va prometre. Que tampoc s’ha encertat en ubicar la zona
industrial al lloc que fixa el POUM, ja que ha generat problemes i endarrereix que es
disposi de terrenys industrials. Pel que fa al capítol de personal, diu que en un any la
despesa s’incrementa en quaranta milions de les antigues pessetes. Seguidament pregunta
pel personal de serveis socials que s’ha incrementat i que, a més, té constància que
s’han fet contractacions a dit i pensa que cal controlar les despeses en aquest punt. Pel que
fa al tema de cultura, diu que l’Ajuntament es limita a contractar activitats i que no
gestiona bé el patrimoni cultural que té. També fa referència a la ràdio i diu que abans era
municipal i que ara s’ha donat a gestionar a una entitat i que actualment la ràdio no té cos
ni empenta. Segueix dient que al seu entendre fer cultura és fomentar la participació i que
quan ella era Alcaldessa en dos anys i mig varen sortir tres noves entitats importants i que
creu que és obligació de l’Ajuntament estirar el fil perquè surtin entitats i siguin
duradores i que pensen que, tot i que a l’àrea de cultura es fan coses, no hi ha cap
iniciativa nova. Diu que l’Ajuntament actualment fa molts plans però que no n’hi ha prou
de planificar sinó que cal fer actuacions. Per últim fa un repàs de les inversions previstes i
que no s’han executat. Acaba dient que el seu vot serà en contra.
La Sra. Pla pren la paraula i pregunta si la millora retributiva que es contempla en el
pressupost per a alguns col·lectius ha estat consensuada amb els representants dels
treballadors.
El Sr. Navarro respon que sí.
La Sra. Pla pren de nou la paraula i diu que el fet de presentar el pressupost a aprovació a
mitjans del mes de febrer és una mostra de mala gestió. Per altra banda diu que en el
pressupost no s’hi veu cap intenció de millorar els serveis municipals i que, pel que fa als
serveis socials, es planifiquen uns serveis de disseny però no d’acció, que és el que cal, i

que pensa que cal que aquests serveis no només es dirigeixin a la immigració sinó també
a la gent autòctona com és la gent gran, els nens i el jovent. Segueix dient que no troba
encertat ni correcte el que ha fet tant el Sr.Navarro com la Sra. Sancho de fer balanç de la
legislatura en l’aprovació del pressupost, ja que és evident que no és el moment que toca.
El Sr. Navarro pren de nou la paraula i diu que les inversions dels anys 2004 i 2005 no es
varen acomplir pel fet que la urbanització del Puig del General, que estava
pressupostada, no es va fer, la qual cosa va fer baixar el percentatge d’acompliment.
Quant a les inversions del pressupost de l’any 2006, com són la llar d’infants i el centre
cultural, és clar que es faran, tot i que van amb retard. Diu que en el pressupost de l’any
2007 no s’ha fet electoralisme i que per exemple s’hi podia haver inclòs el camp de futbol
de gespa, tot i que segurament es farà, ja que cada any es fan inversions que inicialment
no estaven pressupostades, ja que el pressupost és per a tot un any. Diu que a l'última
campanya electoral que va fer la Sra. Sancho deia que l’Entesa només havia fet els
projectes que CiU havia deixat fets, o sigui que sembla que també la Sra. Sancho quan era
Alcaldessa no va executar tot el que tenia projectat. Segueix dient que al final del mandat
es deixarà l’Ajuntament amb una economia molt sanejada perquè qualsevol equip que
governi pugui fer els seus projectes sense problemes econòmics. Segueix explicant que,
si les inversions es varen preveure quasi totes per a l’any 2006, va ésser pel fet que el
PUOSC marcava la pauta i era en aquest any que s’obtenien les subvencions. Una de les
altres inversions que no es contempla és la construcció del dipòsit de l’aigua perquè s’ha
de veure com es finança. Diu que en el capítol de les millores retributives a què s’ha fet
referència, no es pot dir que siguin increments sinó que es tracta de regularitzar alguns
complements que no estaven correctes respecte a la resta de personal, diu que la
negociació ha estat difícil i que es varen presentar a la mesa paritària uns canvis amb
l’objectiu d’homogeneïtzar retribucions, ja que hi havia personal que no cobrava
complement específic o gent que feia tasques superiors al nivell on estava i que ha costat
posar-se d’acord i que pràcticament fins ahir no es va aconseguir.
La Sra. Sancho respon que, com tothom sap, planificar és preveure terminis i acomplirlos.
Pel que fa l’Ajuntament de fer tants plans, ha de dir que per fer-los cal contractar
personal que no sempre es paga amb les subvencions que s’aconsegueixen, la qual cosa
comporta una despesa important per a l’Ajuntament i que fa pujar el capítol de despeses
de personal.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que, si bé és cert que està bé fer una reflexió, està
d’acord amb la Sra. Pla que no és aquest el moment de fer balanç i que aquesta anàlisi no
correspon a aquest moment ja que el que s’està debatent és el pressupost de l’any 2007.
Afegeix que quasi és segur que hi haurà modificacions de crèdit en els mesos que queden
de mandat. Explica que, pel que fa a la construcció del nou dipòsit de l’aigua, és previst
que es tregui a concurs juntament amb la concessió del servei. Algunes altres
modificacions que segurament hi haurà seran incloure partida per acabar les obres de la
urbanització Llagostera Residencial, ja que s’està a l’espera d’una memòria valorada i,
pel que fa a la gespa del camp de futbol, diu que és un tema més complicat i que encara
s’està ajustant el projecte. Quant a la segona fase del nucli antic, hi ha una previsió d’un
milió d’euros, que també pot portar una modificació de crèdit. Una de les altres obres
previstes és l’arranjament del carrer Camprodon i diu que s’està treballant juntament amb
Carreteres de la Generalitat per a la redacció el projecte. Quant al tema de foment
d’activitats, demana a la Sra. Sancho que concreti què és el que faria, ja que és difícil
incentivar les activitats de la zona industrial tenint en compte que de moment no hi ha sòl
industrial perquè les empreses s’hi puguin establir, tot i que espera que quan es
desenvolupin els sectors SUD 11 i SUD 12, que ja han iniciat els tràmits, això canviï.

Pel que fa al patrimoni cultural, és cert que cal veure què es fa amb les col·leccions
d’objectes de què es disposa. Respecte al tema de la ràdio, diu a la Sra. Sancho que no
només l' equip de govern pot fer coses sinó que tothom pot col·laborar-hi i que quan es va
proposar per un programa de debats el grup de la Sra. Sancho s’hi va negar. Diu que, tot i
que es critiquen les inversions que es proposen, tampoc ha sentit que ningú aportés cap
alternativa i que, en referència que per fer inversions s’han fet servir els recursos de la
venda de finques, diu que sempre ha estat així. Quant a la critica de la Sra. Pla pel retard
en aprovar el pressupost, diu que altres anys s’han aprovat més tard i que si s’han retardat
ha estat perquè es volia garantir que es podia disposar dels diners de l'última venda de
finques.
El Sr. Llinàs pren la paraula i diu que en els últims tres mesos s’han aprovat més projectes
que en els últims tres anys i que, per tant, sí que sembla que es faci electoralisme i que al
seu entendre hi ha actuacions que es podien haver fet abans.
La Sra. Sancho pren la paraula i justifica el seu vot contrari al pressupost no pel fet que no
s’hagin executat les inversions els anys anteriors, sinó perquè no estan d’acord amb les
del pressupost de l’any 2007, ja que hi ha actuacions que ells no farien.
El Sr. Villena pren la paraula i diu a la Sra. Sancho que el sorprèn que hagi qüestionat
que l’Ajuntament hagi redactat diversos plans d’actuació, ja que és clar que qualsevol
actuació que es fa necessita planificació. Explica que en el pressupost s’hi contempla una
consignació en diverses partides per al Pla d’acollida per un total de 77.000 euros, però
que 30.000 s’obtenen de subvencions. Seguidament explica quines són les actuacions que
contempla el Pla d’acollida i diu que pot entendre que el grup de CiU qüestioni la partida
del Fons de Cooperació però no ho pot entendre d’una persona socialista.
La Sra. Pla respon que ella no l’ha qüestionat i que únicament ha dit que també calia
preveure ajudes per a la gent autòctona.
Seguidament la Sra. Comas explica les finalitats de les partides de subvencions a les
entitats del poble.
El Sr. Noguera explica que la partida destinada a l’ADF va destinada a crear un bon cos
de voluntaris i que també servirà per fer prevenció d’incendis i també diu que hi ha
previst l’arranjament de camins de pagès. Pel que fa al tema de la recollida
d’escombraries, diu que també s’ha fet pensant en la gent gran que té dificultats per
desplaçar-se fins a les àrees d’emergència. Afegeix que el pressupost contempla
l’ampliació de la deixalleria i que es finança amb una subvenció i que el pressupost
contempla també la millora de les àrees d’emergència que es condicionaran i que es
vetllarà perquè estiguin en un correcte estat de neteja. Acaba dient que s’ajuda tothom qui
ho necessita sense cap mena de distinció.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova amb el següent resultat.
A favor
7 (ELL)
En contra 6 (CiU i Sra. Pla)
“Elaborat el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2006, el qual comprèn el
de la pròpia entitat i els dels Organismes Autònoms administratius, la Comissió
Informativa de Sanitat, Urbanisme, Promoció Local i Noves Tecnologies proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici del 2007, que resumit
per capítols per cadascun dels corresponents organismes que l’integren és el següent:

AJUNTAMENT
PRESSUPOST MUNICIPAL 2007

INGRESSOS
Capítol I.
Impostos directes
Capítol II.
Impostos indirectes
Capítol III.
Taxes i altres impostos
Capítol IV.
Transferències corrents
Capítol V.
Ingressos patrimonials
Capítol VI.
Alienació d’inversions reals
Capítol VII.
Transferències de capital
Capítol VIII
Actius financers
Capítol IX.
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
8.398.503,00

2.041.000,00
300.000,00
1.217.776,00
1.559.152,00
161.000,00
2.520.242,00
149.333,00
0,00
450.000,00

DESPESES
Capítol I.
Despeses de personal
Capítol II.
Despeses béns corrents i serveis
Capítol III.
Despeses financeres
Capítol IV.
Transferències corrents
Capítol VI.
Inversions reals
Capítol VII.
Transferències de capital
Capítol VIII.
Actius financers
Capítol IX.
Passius financers
TOTAL DESPESES 8.398.503,00

1.979.450,00
2.048.000,00
76.600,00
405.377,00
3.369.676,00
70.000,00
0
450.000,00

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

PRESSUPOST 2007

INGRESSOS
Capítol I.
Capítol II.

Impostos directes
Impostos indirectes

0,00
0,00

Capítol III.
Capítol IV.
Capítol V.
Capítol VI.
Capítol VII.
Capítol VIII
Capítol IX.

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

TOTAL INGRESSOS

136.343,00
181.035,00
2.513,00
0,00
70.000,00
0
0

389.891,00

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

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

TOTAL DESPESES 389.891,00

124.600,00
96.341,00
500,00
82.450,00
86.000,00
0,00
0,00
0,00

PATRONAT MUNICIPAL RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA

PRESSUPOST 2007

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

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

TOTAL INGRESSOS

0
0
651.000,00
413.000,00
3.000,00
0,00
0,00
81.000,00
0,00

1.148.000,00

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

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

TOTAL DESPESES 1.148.000,00

833.000,00
233.400,00
600,00
0,0
81.000,00
0
0
0

PRESSUPOST CONSOLIDAT - EXERCICI 2007
INGRESSOS
CAPITOL

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

CONCEPTE

Impostos directes
Imposots indirectes
Taxes i altres impostos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació inversions
Transferències capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

AJUNTAMENT

2.041.000,00
300.000,00
1.217.776,00
1.559.152,00
161.000,00
2.520.242,00
149.333,00
0,00
450.000,00
8.398.503,00

ESPORTS

RESIDÈNCIA

0,00
0.00
136.343,00
181.035,00
2.513,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
389.891,00

0,00
0,00
651.000,00
413.000,00
3.000,00
0,00
0,00
81.000,00
0,00
1.148.000,00

ESPORTS

RESIDÈNCIA

CONSOLIDACIÓ

0,00
0,00
0,00
181.035,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
251.035,00

TOTAL

2.041.000,00
300.000,00
2.005.119,00
1.972.152,00
166.513,00
2.520.242,00
149.333,00
81.000,00
450.000,00
9.685.359,00

DESPESES
CAPITOL

I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

CONCEPTE

Despeses personal
Despeses béns corrents
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

AJUNTAMENT

1.979.450,00
2.048.000,00
76.000,00
405.377,00
3.369.676,00
70.000,00
0,00
450.000,00
8.398.503,00

124.600,00
96.341,00
500,00
82.450,00
86.000,00
0,00
0,00
0,00
389.891,00

833.000,00
233.400,00
600,00
0,00
81.000,00
0,00
0,00
0,00
1.148.000,00

CONSOLIDACIÓ

0,00
0,00
0,00
181.035,00
0,00
70.000.00
0,00
0,00
251.035,00

TOTAL

2.937.050,00
2.377.741,00
77.100,00
306.792,00
3.536.676,00
0,00
0,00
450.000,00
9.685.359,00

Segon.- Aprovar les plantilles de personal i les relacions de llocs de treball i llurs
retribucions que es detallen al pressupost.
Tercer.- Aprovar les bases d’execució del pressupost.
Quart.-Exposar-ho al públic pel termini de 15 dies mitjançant anunci al BOP i al tauler
d’edictes de la Corporació, a efectes de reclamacions. Si no es presenten reclamacions es
considerarà aprovat definitivament.
5è.- PRECS I PEREGUNTES.El Sr. Jordi Miquel pren la paraula i pregunta pel nou asfaltat de camins i demana que en
els que s’arrangin sense asfaltar no s’hi posi el material que es va posar l’última vegada ja
que fa molta pols.
El Sr. Noguera respon que quan s’arrangin de nou els camins es posarà un altre material,
ja que és cert que el que es va posar no ha anat prou bé. Seguidament explica quins seran
els camins que s’asfaltaran i que és un tram de nou quilometres i que l’obra la contractarà
directament del Departament de Agricultura sense cap cost per part dels veïns.
El Sr. Llinàs pren la paraula i diu que caldrà buscar una solució per a l’aparcament de
camions a la zona industrial, ja que ara que es fan naus noves hi haurà més trànsit.

El Sr. Llinàs també pregunta pel fet que ha plegat una educadora de la llar d’infants i que
també pot passar amb altres, atesa la manca de mestres que té el Departament d’Educació
i si l’ajuntament ha fet algun tipus d‘actuació.
La Sra. Comas respon que efectivament una educadora de lla llar d’infants ha plegat i se
n’ha anat al Departament d’Educació, ja que retribueix més bé i que el que es farà és tenir
una borsa de treball en previsió de possibles baixes.
I no havent-hi més temés per tractar, a tres quarts de dotze de la nit s’aixeca la sessió de la
qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho
certifico.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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ACTA Nº 4/2007 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 28 DE MARÇ DE 2007.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-vuit de març de l’any dos mil
set es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió extraordinària sota la Presidència de
l’Alcalde Sr. Lluís Postigo Garcia i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep Sánchez
Gavilán, Esteve Barceló Bosch, Antoni Navarro Robledo, Rafel Villena Sánchez,
Eugènia Comas Alsina, Jordi Miquel Perxachs, Montserrat Pla Font, Pilar Sancho
Espigulé, Immaculada Aubó Casadevall, Narcís Llinàs Gavilán i Josep Aliu Mundet.
El Regidor Sr. Jordi Noguera Sabarí s’incorporarà al moment que es dirà.
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 28-2-2007.
S’aprova per unanimitat dels presents.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ
ANTERIOR:
2.1 Decrets d‘Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.
En aquet punt s’incorpora el Sr. Noguera.
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’alcaldia núm. 267 al 425 i diu que es
troben a disposició de qualsevol que les vulgui examinar.
Seguidament ressalta les següents:
-Núm. 320 de liquidació dels pressupostos municipals de l’exercici de 2006.
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que la liquidació del pressupost és la comprovació
que el plantejament del pressupost s’ha executat i que en aquesta liquidació es pot
observar que hi ha un increment de les previsions inicials tant pel que fa a ingressos
com a despeses. Diu que a liquidació es pot observar que hi ha un romanent de
tresoreria important que permetrà que es puguin fer les inversions que fins ara no s’han
executat, ja que l’objectiu no és estalviar sinó poder fer front a les inversions
necessàries.
-Núm. 374 de modificació dels requisits de les sol·licituds d’habitatges de protecció
oficial. El Sr. Alcalde explica que, una vegada pres l’acord pel Ple de l’Ajuntament, es
van fer els tràmits per obrir el període de sol·licituds, però que l’empresa promotora va
fer uns ajustaments en els pisos que es treuen a sorteig, la qual cosa va obligar a
modificar a la baixa els ingressos exigibles. Afegeix que també s’ha millorat el redactat
en un punt, però que no hi ha cap canvi substancial.
La Sra. Sancho diu que segurament són temes menors els que es modifiquen del barem,
però creu que si es varen aprovar en el Ple, és al Ple a qui li corresponia modificar-los i
no per decret, que es podia haver convocat un ple urgent i hagués estat més participatiu.
La Sra. Pla pregunta sobre el fet que hi ha persones que no tenen declaració de la renda
de l’any 2005 i com ho han de fer.
El Sr. Alcalde diu que aquest és un tema que cal aclarir, que inicialment l’empresa
promotora, que és la que rep les sol·licituds, no acceptava la d’aquelles persones que
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no podien justificar que tenien ingressos l’any 2005, però se’ls ha demanat que les
acceptin totes i que en tot cas, si és procedent, quan facin la llista es faci constar com
exclosos, però almenys d’aquesta forma la gent té dret a reclamació, cosa que no passa
si no se’ls accepta la petició.
-Núm. 381 de modificació de crèdits del pressupost per incorporar-hi els crèdits
incorporables de l’exercici del 2006.
Seguidament el Sr. Alcalde pren de nou la paraula i dóna compte del nou conveni amb
la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge per a la primera fase de les obres del
projecte del nucli antic. Explica que el primer conveni que es va signar preveia una
inversió total de 360.000--€, que es finançava al 50% per cada part, però s’ha vist
necessari fer també una segona fase de 360.000-- euros més, que comprèn la part
elèctrica i treure el transformador i que està finançada totalment per l’Ajuntament.
Afegeix que en el proper Ple segurament ja es podrà aprovar el projecte definitivament.
La Sra. Sancho diu que en una reunió es va informar que no es posarien contribucions
especials ja que el projecte seria tot subvencionat i ara resulta que el poble hi posa
540.000 euros.
El Sr. Alcalde respon que efectivament no es posaran contribucions especials i que ara
s’estan ultimant els tràmits per tal de fer les obres corresponents al milió d’euros que se
subvencionen des de Madrid.
2.2 Acords de la Junta de Govern Local.
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Junta de Govern Local:
Sessió del dia 13-3-2007:
-Concessió d’una subvenció de 2.390--€ al Casal Parroquial corresponents a la taxa per
activitats. Explica que el conveni signat amb aquesta entitat preveu subvencionar la taxa
per obres però no la d’activitats i per això ha estat necessari atorgar expressament
aquesta subvenció. Diu que pensa que és bo que el Casal Parroquial faci un esforç per
tenir l’activitat legalitzada.
-Acceptació de diverses donacions de documents per a l’Arxiu de part de diversos
particulars.
-Adquirir a l’ empresa Boix divers material per millorar l’equipament dels Manaies.
Sessió del 20-3-2007:
-Autorització d’un increment del 4,7 de les tarifes d’autotaxi, que és l’increment que ha
autoritzat la Comissió de Preus de Catalunya.
-Adjudicar a l’empresa CASSA les obres de substitució d’una canonada d’aigua.
Sessió del dia 27-3-2007:
-Acord d’actualització dels preus de les hores extraordinàries del personal municipal i
de les dietes i acordar l’aplicació a tot el personal municipal dels preceptes de la llei de
conciliació de la vida laboral i familiar.
2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té
representació.
El Sr. Alcalde informa que la segona setmana d’abril és prevista una reunió de la
Mancomunitat del Riudaura i del Consorci de l’abocador i que es farà una visita a la
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planta de compostatge que ja està en funcionament. Diu també que es farà una jornada
de portes obertes.
2.4 Contractacions de personal.
El Sr. Alcalde dóna compte de les següents contractacions de personal:
-Contractació indefinida de la Sra. Montserrat Pons Lladó i del Sr. Jordi Serrat Gafas
com responsables de la deixalleria, després d’haver superat les proves selectives
convocades.
-Contractació en règim d’interinatge de la Sra. Lídia Real Sureda com a educadora de la
llar d’infants.
-Contractació de la Sra. Núria Roser Puig com a educadora de la Llar d’Infants.
-Contractació en règim d’interinatge de la Sra. Esperança Berga com a auxiliar
administrativa.
-Contractació en règim d’interinatge del Sr. Francisco Hervàs com a peó de neteja.
-Contractació en règim indefinit de la Sra. Immaculada Ruiz , com a arquitecta tècnica.
3r.- PROPOSTES D’ALCALDIA:
3.1 Aprovar inicialment el Pla director de participació ciutadana.
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que és el final de tot un procés que es va iniciar
ja fa temps i que s’ha intentat que fos participatiu. Diu que aquest resultat final planteja
tota una sèrie de línies estratègiques i explica quins són els objectius i les finalitats del
pla i el resultat que es pretén aconseguir. Seguidament fa una lectura de les línies
estratègiques que es contemplen en el Pla. Diu que amb el Reglament de Participació
que hi ha aprovat i amb aquets Pla Director es tenen les eines bàsiques perquè qualsevol
Ajuntament que ho vulgui pugui funcionar de forma participativa.
La Sra. Sancho diu que el document està ben elaborat, però que cal creure-s’ho i que al
seu entendre les línies estratègiques que el Pla contempla s’haurien de prioritzar i
resumir per tal de fer que fos de més fàcil d’aplicar. Diu que no n’hi ha prou de tenir
aquests instruments sinó que cal apropar-se als ciutadans i fer coses que siguin del seu
interès i que no cal confondre la participació amb la informació i que en concret veuen
difícil i feixuga l’aplicació del Pla.
La Sra. Pla diu que pensa que el document és ampli i ambiciós però que no veu factible
posar-lo a la pràctica ja que no s’ha tingut en compte que és per a Llagostera i que creu
que s’ha de començar poc a poc en el tema de la participació.
El Sr. Alcalde respon que no és cert que el Pla no s’hagi fet pensant que s’ha d’aplicar a
Llagostera, ja que s’ha fet a la mida de Llagostera, cosa que no va passar amb el
Reglament de Participació Ciutadana, que es va elaborar seguint el model d’altres
municipis. Diu que els redactors del Pla preveuen que per portar-lo a terme es necessita
tot un mandat i és per això precisament que no s’ha posat en marxa perquè quan els
documents han estat redactats ja no hi havia temps de fer-ho i així el proper equip de
govern podrà desenvolupar-lo.
La Sra. Sancho demana que es faci una priorització de les línies estratègiques.
El Sr. Noguera respon que això serà feina de l’equip de govern que entri en les properes
eleccions.
S’aprova el dictamen amb el següent resultat:
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A favor
En contra

12 (ELL i CiU)
1 (Sra. Pla)

“La Comissió informativa de Sanitat, Urbanisme, Promoció local i Noves tecnologies,
Hisenda, Personal i Participació ciutadana proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla director de participació ciutadana de Llagostera
redactat per l’empresa Neòpolis.
Segon.- Exposar-lo al públic durant 30 dies al tauler d’edictes de l’Ajuntament i donarli publicitat pels mitjans locals a efectes de presentació de suggeriments i al·legacions.
Si no se’n presenten es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de nou
acord.”
3.2 Al·legacions als pressupostos de la Generalitat per a l’any 2007.
El Sr. Alcalde diu que ja és costum que l’Ajuntament de Llagostera quan la Generalitat
ha d’aprovar el seu pressupost i en el període d’al·legacions faci arribar als diferents
grups parlamentaris les necessitats de Llagostera que el pressupost de la Generalitat
hauria de contemplar. Afegeix que hi ha casos com en el del dipòsit, la llar d‘infants, el
projecte del nou CEIP, el pla d’entorn, temes d’immigració i participació, que s’han
aconseguit, mentre que en altres cal insistir. Seguidament explica quines són les
demanades que es fan a l’acord.
La Sra. Sancho diu que totes les actuacions que es demanen fan falta, però que al seu
entendre les al·legacions no són més que una carta als reis i que en tot cas després s’ha
de treballar en el diferents departaments de la Generalitat i fer gestions per aconseguir
que les peticions es facin realitat, en conclusió, que no n’hi ha prou de fer aquestes
al·legacions, sinó que cal moure’s després.
La Sra. Pla diu que troba encertades les peticions i que el seu vot serà favorable.
Seguidament pregunta si el carrer Camprodon passarà a ésser de competència
municipal.
El Sr. Alcalde respon que des de la rotonda de Casa Blanca fins a la zona industrial
passarà a ésser de titularitat municipal. Seguidament explica quines són les actuacions
que preveu el projecte que està redactant el departament de Carreteres.
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que les actuacions dels carrers Camprodon i
Panedes, si l’Ajuntament les prioritzés, també es podrien fer a través de subvencions
del PUOSC.
El Sr. Alcalde respon que la part d’obra que correspon pagar a l’Ajuntament es pot
finançar de la manera que l’Ajuntament cregui convenient, però en primer lloc cal que
Carreteres redacti el projecte.
Finalment el Sr. Alcalde diu que el dictamen que s’aprova es fa arribar a tots els grups
politics del Parlament i, per tant, pensa que els regidors també poden fer pressió a
nivell del seus partits per tal que es tinguin en compte les al·legacions.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Al·legacions per als Pressupostos de la Generalitat del 2007
Antecedents
Properament s’aprovaran els pressupostos de la Generalitat per al 2007. Tal com vàrem
fer l’any passat, creiem convenient plantejar al Govern aquelles propostes que són
d’interès per al nostre municipi i són de la seva competència. Abans, però, cal fer balanç
i veure quines, de les al·legacions fetes l’any passat, han estat escoltades.
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Algunes de les demandes llavors realitzades, com el suport econòmic suficient per
abordar la construcció d’una nova llar d’infants o el nou dipòsit d’aigua, han estat
ateses. D’altres, no plantejades inicialment, també ho han estat, com ara el Pla educatiu
d’entorn (en l’àmbit educatiu), el Pla director de participació ciutadana (en l’àmbit de la
participació ciutadana) el Pla d’acollida (en l’àmbit assistencial), o la construcció d’un
segon centre d’educació primària. En altres casos no hem tingut tant d’èxit i caldrà
seguir insistint.
Malgrat que les obres del desdoblament de la ctra. C-35 segueixen el seu ritme, s’ha de
dir que aquesta actuació no és prioritària per al nostre municipi, més aviat es tracta
d’una actuació d’interès supralocal. El nostre municipi té necessitat que s’abordi de
forma immediata l’arranjament del tram de l’antiga C-65 al seu pas pel municipi
(carrers Camprodon i Panedes), pel que afecta el Departament de PTOP, la segona fase
(des de la rotonda a l’entrada del municipi fins passat el carrer Costa Brava). (1)
Encara no s’ha realitzat la 2ª. fase de l’antic tram de la C-253 a, és a dir, una rotonda a
la zona de la Plaça del Carril. (2)
L’ampliació del CAP que va realitzar el SCS va consistir en la construcció d’un nou cos
annex a l’antic edifici, però va deixar pendent les obres de manteniment i millora de la
part vella de l’edifici (pintura de l’interior, insonorització de portes, etc). Potser es tracta
d’una actuació que pot assumir l’IAS com a manteniment i, per tant, continuarem
insistint per aquesta via. (3)
Una altra obra que considerem s’hauria de realitzar immediatament, i així va acordar
sol·licitar-ho el Ple de 26 de maig de 2004, és que el Departament de Política Territorial
i Obres Públiques (Direcció General de Carreteres) realitzi les actuacions previstes en
l’estudi d’efectivitat de passos de fauna en el tram de la carretera C-65 (pk 0,6 a 2,7)
que se situa en els termes municipals de Llagostera i Sta. Cristina d’Aro (4). Seria
convenient que es fessin aprofitant les obres del desdoblament de la C-35, que s’estan
executant a tocar.
Per altra banda, estan molt avançats els tràmits per a l’aprovació del projecte
d’arranjament de 9 quilòmetres de camins rurals en el nostre terme municipal. Seria
importantíssim que aquesta actuació es realitzés, tal com està previst, dins del 2007 (5).
També cal que la Generalitat doti el nostre municipi de més recursos per a Serveis
Socials, tant per a personal tècnic com per a actuacions adreçades a prevenir la
marginalitat i els riscos socials. (6)
L’Ajuntament fa un esforç econòmic considerable per mantenir el cos de la Policia
Local i donar al municipi un servei mínim de seguretat. Però continuem reivindicant, en
primer lloc i com a obligació imprescindible de la Generalitat, que es compleixi el
conveni vigent entre l’Ajuntament i la Generalitat pel qual es fixen les competències
que han d’exercir en el municipi cada un dels dos cossos policials i que, per tant,
Llagostera compti amb una major presència de Mossos d’Esquadra. (7)
La insuficiència de recursos econòmics per assumir actuacions de gran abast ens fan
sol·licitar l’habilitació de partides suficients per atorgar subvencions a dues actuacions
de molta importància per a l’administració municipal: portada d’aigua en alta a la
urbanització Mont Rei (8) i nou dipòsit municipal d’aigua (9). Pel que fa a la segona, la
impossibilitat de realitzar aquesta actuació dins l’anualitat del 2006, ens obligarà a
sol·licitar la renovació de la subvenció que en el seu dia se’ns va atorgar.
Per tant, la Comissió informativa de Sanitat, Urbanisme, Promoció local i Noves
tecnologies, Hisenda, Personal i Participació ciutadana proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
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Primer.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que tingui en compte i, per tant, inclogui
en el proper pressupost per a l’any 2007 dotació econòmica suficient per atendre les
següents actuacions:
Obres competència de la Generalitat pendents de realitzar:
(1) Arranjament del tram de la C-65 al seu pas pel nucli urbà (fase 2).
(2) 2ª. fase antic tram C-253 a.
(3) obres complementàries ampliació CAP.
(4) projecte de connectivitat entre els espais inclosos en el PEIN (Ardenya-CadiretesGavarres).
(5) Arranjament de camins rurals.
Competències que, malgrat no ser obligatòries per a un Ajuntament amb el nostre
nombre d’habitants, hem assumit històricament per resoldre demandes ciutadanes:
(6) millora general de l’assistència social.
(7) major presència dels agents de Mossos d’Esquadra per complementar l’actual esforç
del Consistori amb la Policia Local.
Segon.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que tingui en compte i, per tant, inclogui
en el seu pressupost per a l’any 2007 dotació econòmica suficient per subvencionar les
següents actuacions :
(8) portada d’aigua en alta a la urbanització Mont Rei.
(9) nou dipòsit municipal d’aigua.
Tercer.- Trametre aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya per
tal que el puguin introduir en el proper pressupost per al 2007.”
4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE SANITAT,
PROMOCIÓ LOCAL I NOVES TECNOLOGIES:

URBANISME,

4.1 Aprovar el plec de clàusules i convocar concurs per adjudicar les obres de la 1ª
fase del Pla d’accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques.
El Sr. Sánchez pren la paraula i diu que es treu a concurs la licitació de les obres
d’aquest projecte que fa temps que està redactat i que contempla la millora de
l’accessibilitat de diversos carrers. Afegeix que s’aprofita aquesta obra per renovar els
serveis i que per l’elevat cost del projecte global es preveu executar-lo en fases i que ara
es fa la primera. Segueix explicant que una part de les obres es finança amb subvencions
de l’Imserso i de l’ONCE.
La Sra. Sancho diu que aquest projecte es va redactar quan CiU governava i que troben
correcte que es faci per fases i que per tant el seu vot serà favorable.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Atès que s’ha iniciat l’expedient per contractar les obres del projecte “Primera fase del
Pla d’accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques en l’àmbit de la via
pública”, promogut per l’Ajuntament i redactat per l’arquitecta Mª Mercè Corominas
Noguera, el qual ha estat aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió del
dia 27.12.2006 (BOP núm. 15, de 22.01.2007).
Atès que n’ha emès informe la Secretària-Interventora d’aquesta Corporació.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les
obres.
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I de conformitat amb el que estableix el RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i altra legislació
concordant,
La Comissió Informativa de Sanitat, Urbanisme, Promoció Local i Noves Tecnologies,
Hisenda, Personal i Participació Ciutadana proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Convocar concurs per a l’adjudicació de les obres de la “Primera fase del Pla
d’accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques en l’àmbit de la via
pública”, amb un pressupost de contractació per un import de 1.066.448,50 euros,
IVA inclòs.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de l’obra esmentada.
Tercer.- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, el plec de clàusules
administratives particulars, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè es
puguin presentar reclamacions.
Quart.- Facultar l’Alcalde, o membre de la Corporació en qui delegui, perquè dugui a
terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l’execució d’aquests acords.”
5è.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS, SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ I SERVEIS SOCIALS:
5.1 Aprovar el plec de clàusules administratives que regiran el concurs d’una
llicència d’auto-taxi.
El Sr. Villena pren la paraula i diu que atès que hi ha places de taxi vacant es creu
convenient per donar un bon servei de treure’n una a concurs.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Atès que hi havia una llicència de taxi concedida a nom del Sr. Casimiro Sebastian
Hijazo pel turisme Mercedes Benz matrícula GI-0131-BJ i atès que es va jubilar, es va
donar de baixa de la plaça que tenia concedida de llicència d’autotaxi, segons acord de
Comissió de Govern en sessió del dia 6-11-2002, quedant vacant una nova plaça de
taxi.
I atès que Transports Font, S.L. va donar de baixa la plaça de taxi que tenia concedida
pel Volkswagen Passat, matrícula GI-6110-BS, segons Junta de Govern local en sessió
del 18-10-2005.
Havent-hi actualment tres places de taxi lliures i per tal de garantir la qualitat d’aquest
servei en el municipi,
Examinat el Plec de Clàusules administratives per a l'adjudicació mitjançant concurs
lliure d’ una llicència d'autotaxi per al servei de transport urbà i trobat conforme,
es dictamina favorablement i la Comissió Informativa de Medi Ambient, Protecció
Civil, Prevenció i Extinció d’Incendis, Obres i Serveis, Solidaritat i Cooperació i
Servesi Socials proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives que regiran el concurs lliure
d’una llicència d’autotaxi per al servei de transport urbà.
Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies en el Butlletí Oficial
de la Província a efectes d'examen i reclamacions.
Tercer.- Convocar concurs per a l'adjudicació d’una llicència d’autotaxi i disposarne la publicació simultàniament amb l'anunci de convocatòria.”
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5.2 Resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el Pla d’acollida de
Llagostera.
El Sr. Villena pren la paraula i explica que, una vegada feta l’aprovació inicial, es va
exposar al públic i es varen presentar tres al·legacions, que han estat estudiades i
resoltes en el sentit d’estimar-les. Seguidament explica el contingut de les al·legacions i
com queda redactat el text una vegada modificat amb l’estimació de les al·legacions.
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que al seu entendre l’al·legació núm. 2 és repetitiva
i, pel que fa a l’al·legació del Sr. Ramionet, no entén bé el que vol dir, ja que dóna la
sensació que vulgui dir que s’ha de primar les entitats que apostin per la integració, que
pensa que actualment les entitats del poble són prou obertes i integren tothom qui
vulgui anar-hi. Diu que creu que s’hauria de repensar el redactat estimant les
al·legacions, ja que si bé s’entén l’esperit, el redactat no és encertat.
El Sr. Villena diu que efectivament de vegades és difícil trobar el redactat encertat però
que l’esperit és posar en contacte entitats que no es coneixen.
La Sra. Sancho diu que, amb el redactat que s’hi dóna sembla que vulgui dir que
actualment les entitats no ajudin prou en aquest tema i per això s’hagi de primar.
El Sr. Villena diu que està d’acord amb la Sra. Sancho que efectivament això no és el
que passa.
La Sra. Sancho diu que tot i que no troben aquest redactat encertat i encara que no es
vulgui canviar, el seu vot serà favorable.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que cal tenir en compte que el Pla d’Acollida és un
Pla destinat no només a les persones immigrants, sinó a qualsevol persona que arribi de
nou a llagostera i que té necessitat de conèixer tots els serveis que pot trobar a
Llagostera i que és una manera d’organitzar els serveis municipals per als nouvinguts
d’arreu.
La Sra. Sancho respon que, si bé es cert el que diu el Sr. Alcalde, cal tenir en compte
que fa deu anys els Plans d’Acollida no es feien, ja que no eren necessaris, i si ara ho
són és perquè arriba molta gent que no coneix els costums.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“La Comissió informativa de Medi ambient, Protecció civil, Prevenció i extinció
d’incendis, Obres i serveis, Solidaritat i cooperació i Serveis socials proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
Primer.- Estimar totalment les següents al·legacions presentades al Pla d’acollida
municipal durant el període d’exposició pública per:
1.- CEIP Lacustària
2.- Enric Ramionet i Núria Font
3.- Al·legacions d’ofici proposades per la tècnica redactora,
d’acord amb l’informe que consta a l’expedient.
Segon.- Aprovar definitivament el Pla d’acollida municipal.”
6è.- PROPOSTES URGENTS.No n’hi ha.
7è.- PRECS I PREGUNTES.-
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La Sra. Aubó pren la paraula i diu que a la reunió del Consell Escolar del Niu es va
parlar dels sous de les educadores de la llar d’infants que ha suscitat tanta polèmica i
que al seu entendre s’ha d’arribar a un acord a través de la negociació i demana que es
vagi a la reunió que s’ha de fer amb la voluntat d’arribar a un acord amb aquest
col·lectiu, ja que ha llegit a la premsa les declaracions del Sr. Alcalde i si estan ben
recollides dóna la sensació que no serà així.
El Sr. Alcalde diu que la reunió que es farà no és per resoldre el tema sinó només
clarificar-lo.
La Sra. Comas explica que a primers d’any es va apujar el sou de les educadores un
13%, abans que sorgís la polèmica. Diu que l’Ajuntament ja ha fet un esforç, però que
cal tenir en compte que l’Ajuntament ha de tenir una visió global de tot el seu personal.
Per altra banda diu que és cert que hi ha tres persones de la llar d’infants que diu que
s’apuntaran a les llistes del Departament d’Educació, però aquest és un fet que
l’Ajuntament no pot evitar.
El Sr. Alcalde ressalta que l’increment extra que s’ha fet a aquest col·lectiu en les
retribucions de l’any 2007 no és conseqüència de les reivindicacions, sinó que és una
iniciativa de l’equip de govern a proposta del regidor de personal. Afegeix que, com és
lògic, les retribucions es negocien amb els representants dels treballadors i que és més
que sospitós que dos mesos abans de les eleccions s’hagi suscitat aquesta polèmica.
El Sr. Navarro diu que les regles del joc venen fixades pel conveni vigent i que
actualment s’està negociant de nou.
La Sra. Aubó respon que es té constància que hi ha hagut increments de sous a persones
concretes.
El Sr. Navarro respon que efectivament així és i que aquests sous varen ser negociats i
conformats per la mesa paritària. I que no és correcte que ara un grup determinat
demani un increment saltant-se tots els canals establerts i, com és obvi, el seu
representant sindical. Per altra banda diu que quan es va fer l’increment extra a aquest
col·lectiu ja es va dir que es faria un increment progressivament, ja que, com es pot
comprendre, no es pot assumir un increment molt alt de cop.
La Sra. Aubó insisteix a dir que el que es demana és que hi hagi negociació.
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que el problema de les educadores de la llar
d’infants no és només de Llagostera sinó que hi nombroses llars d’infants que s’hi
troben, ja que el fet que el Departament d’Educació hagi incrementat la seva oferta fa
que aquest col·lectiu tingui més facilitat de moure’s.
El Sr. Alcalde diu que efectivament tenen constància que hi ha llars d’infants que, tot i
tenir una millor retribució, també el seu personal marxa, ja que difícilment es poden
pagar els sous que ofereix el Departament d’Educació i que aquest fet no es dóna només
en aquest col·lectiu i posa el cas de la Policia Local, que també s’ha estat temps patint,
que els seus components anaven al cos de Mossos d’Esquadra i que no hi cap garantia
que els treballadors fent ús de la seva llibertat pleguin.
El Sr. Llinàs pren la paraula i pregunta per un moviment de terres que diu que s’està
fent en uns terrenys de la costa de la variant prop de la nau de l’empresa Viñas.
El Sr. Alcalde diu que no disposen d’autorització i que cal veure qui el fa.
La Sra. Sancho també demana per un moviment de terres que s’està fent prop de la
finca de can Roig.
El Sr. Alcalde respon que es tracta d’un acopi temporal de terres de les obres de la
variant.
La Sra. Sancho pregunta per un magatzem de material de runes que hi ha prop del mas
Roure i pregunta com queda amb les obres de la variant.
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El Sr. Alcalde diu que és una activitat il·legal i que cal requerir-lo perquè es retiri i que
en el projecte està previst que el vial de servei arribi només fins al mas Roure.
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts i cinc d’onze del vespre s’aixeca la
sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la
Secretària, que ho certifico.
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ACTA Nº 5/2007 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 2 DE MAIG DE 2007.A la vila de Llagostera a un quart i cinc minuts de deu del vespre del dia dos de maig
de l’any dos mil set 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’assitència dels Regidors Srs. Esteve Barceló Bosch, Antoni Navarro Robledo,
Eugènia Comas Alsina, Pilar Sancho Espigulé, Imma Aubó Casadevall, Jordi Miquel
Perxachs, Narcís Llinàs Gavilán i Josep Aliu Mundet.
Excusen la seva assistència l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i el Regidor Sr. Jordi
Noguera Sabarí.
La Regidora Sra. Montserrat Pla Font s’incorporarà durant la sessió.
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 A LES ELECCIONS LOCALS DEL DIA 27 DE MAIG DE 2007.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 Locals, que
tindran lloc el proper dia 27 de maig.
El Sr. Sánchez pren la paraula i explica el sistema que es farà servir per fer el sorteig,
que dóna el següent resultat.
SECCIÓ PRIMERA

MESA A

Titulars:
President
1r. Vocal
2n. Vocal

Sílvia Aguilera Robert
Oriol Cortés Rodés
Jordi Grau Pérez

Suplents:
De president
De president
De 1r. Vocal
De 1r. Vocal
De 2n.vocal
De 2n.vocal

Francisca Arenas Martínez
Joan Bahí Roqué
Cristina Gener Magrià
Carme Guerra Méndez
Javier Jiménez López
Francesc Albertí Cañigueral

SECCIÓ PRIMERA
Titulars:
President
1r.vocal
2n.vocal
Suplents:
De president
De president
De 1r. Vocal
De 1r. Vocal
De 2n.vocal
De 2n.vocal

MESA B

Francisco Morales Bueno
Juan-Carlos Rubio Bernal
Anna Teixidor Rovira
Ferran Moreno Aliu
Mercè Nadal Bansells
Mª Carme Suñol Gurnés
Mª Carme Valentí Quintana
Javier Serrat Tur
Jordi Soler Ramionet

SECCIÓ SEGONA
Titulars:
President
1r.vocal
2n.vocal
Suplents:
De president
De president
De 1r. Vocal
De 1r. Vocal
De 2n. Vocal
De 2n. Vocal

MESA A

Carmen Albareda Costa
Eva Maria Codina Laviña
Jordi Grau Mañach
Júlia Amat Camós
Mercè Bofill Salló
Sergio-Sebastian Espiñeira Domínguez
Eva Maria Gallego Reyes
Rosa Maria Hernández Asensio
Marta Juanola Ramírez

SECCIÓ SEGONA MESA B
Titulars:
President
1r. Vocal
2n.vocal

Mª Mercedes Marín Gil
Francisco-David Otero Verdaguer
Ramon Sánchez Gelada

Suplents:
De president
De president
De 1r.vocal
De 1r.vocal
De 2n.vocal
De 2n.vocal

Estel Martí Esteve
Xavier Martínez Silvente
Anna Parés Grau
Alberto Pineda Teyssiere
Ester Sarriera Andreu
Rosa Surós Sánchez

SECCIÓ TERCERA

MESA A

Titulars:
President
1r.vocal
2n.vocal

Maria Teresa Alcaina Vidal
Cristina Canamases Guitart
Pere Freixas Turró

Suplents:
De president
De president
De 1r.vocal
De 1r.vocal
De 2n.vocal
De 2n.vocal

Lluís Amat Barnés
Alberto Aragón Blasco
Jéssica Ceña Núñez
Manuel Córdoba González
Francisca Gallardo Conejo
Rafael Guillén Ortega

SECCIÓ TERCERA
Titulars:
President
1r.vocal
2n.vocal

MESA B

Manel Martínez Bautista
Mª Consolación Pérez González
Manuel Rullo Llombart

Suplents:
De president
De president
De 1r.vocal
De1r.vocal
De 2n.vocal
De 2n.vocal

Jorge Miquel Perxachs
Elizabeth Molins Bru
Javier Pigem Bufí
Jesús Planella Morató
Jorge Sánchez Broceño
José Maria Santidrian de Múrcia

SECCIÓ QUARTA MESA A
Titulars:
President
1r.vocal
2n.vocal

Fina Agustí Arranz
Sergio Cortés Gómez
Núria Agustí Arranz

Suplents:
De president
De president
De 1r.vocal
De 1r.vocal
De 2n.Vocal
De 2n.vocal

Jorge Brasó García
Jordi Boadella Riera
Sergio García Montilla
Ricard Gruart Soler
Margarita Aubó Massa
Miquel Carreras Xarpell

SECCIÓ QUARTA MESA B
Titulars:
President
1r.vocal
2n.vocal

Ricard Olcina Sargatal
Ricardo Rey Hernández
Pilar Pons Obiol

Suplents:
De president
De president
De 1r.vocal
De 1r.vocal
De 2n.Vocal
De 2n.vocal

David Oliveras Masnou
Mª del Rocio Ordóñez Pulido
Núria Roca Portés
Daniel Rodríguez Rodríguez
Ramon Vidal Poaté
Olga Pascual Gifre

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. Alcalde amb
mi la Secretària, que ho certifico.
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ACTA Nº 6/2007 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 9 DE MAIG DE 2007.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia nou de maig de l’any dos mil set es
reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió extraordinària 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, Rafel Villena Sánchez, Eugènia
Comas Alsina, Jordi Miquel Perxachs, Montserrat Pla Font, Pilar Sancho Espigulé,
Immaculada Aubó Casadevall i Josep Aliu Mundet.
Excusen la seva assistència els Regidors Srs. Antoni Navarro Robledo i Narcís Llinàs
Gavilán.
La Sra. Pilar Sancho s’incorporarà al moment que es dirà.
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 28-3-2007.
El Sr. Alcalde demana que es faci la següent modificació:
Pàg.3, línia 40, després de la segona coma ha de dir “tal i com es va fer amb el
Reglament de Participació ciutadana, però en aquell cas el model inicial era un model
tipus elaborat per la Diputació de Barcelona.” Diu....
S’aprova l’acta amb el vot favorable de tots els assistents a excepció de la Sra. Pla, que,
tal i com ha manifestats diverses vegades, no està d’acord que es modifiqui l’acta per
coses no substancials.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 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 núm. 426 al 674 i diu que es
troben a disposició de qualsevol que les vulgui examinar.
Igualment dóna compte d’una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu nº 2 de
Girona dictada en el Procediment abreujat nº 390/05 a instàncies de Josep Collell Roura
contra un acord de la Comissió de Govern d’aquest Ajuntament.
Seguidament el Sr. Alcalde informa que el dia 4 de maig es va constituir formalment el
Consorci de la TDT de Girona. Informa quins són els municipis del Gironès que formen
part d’aquest consorci creat per gestionar la televisió digital pública a Girona. Acaba
dient que de moment no s’ha adoptat cap més acord en espera que es constitueixin els
nous ajuntaments que resultin de les eleccions del dia 27 de maig.
2.2 Acords de la Junta de Govern Local.
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Junta de Govern Local:
Sessió del dia 27-3-2007:
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Aprovar l’annex al conveni signat amb el Consorci de Normalització Lingüística.
Sessió del dia 3-4-2007:
-Atorgar llicència d’obres a l’Incasol per a la construcció de 21 habitatges de protecció
oficial. Afegeix que ja s’ha fet l’acta de replanteig, per la qual cosa l’obra començarà
en qualsevol moment.
-Adjudicació a l’empresa Iruani dels treballs de pintar la façana de l’Ajuntament.
Sessió del dia 17-4-2007:
-Accedir a la petició de l’empresa Cavall de Mar per fer una festa solidaria i atorgament
de subvenció per les taxes que correspondrien.
En aquest punt s’incorpora la Sra. Sancho.
-Concedir una subvenció a l’entitat Casino Llagosterenc per un import de 8.000 euros
per a restauració i pintar la façana de l’edifici del Casino.
-Adjudicar a l’empresa Dycanal els treballs de canviar les canals de l’edifici de
l’Ajuntament.
-Contractar amb l’empresa Entorn Urbà el subministrament i instal·lació de mobiliari
infantil per a diversos espais del municipi.
En aquest punt el Sr. Alcalde informa que aquest mobiliari s’ha acabat d’instal·lar avui a
les tres de la tarda i que a les sis ja havia estat objecte de bretolades consistents en
embrutar el mobiliari i senyals amb pintura i demana la col·laboració ciutadana, quan
algú vegi aquests actes que avisi la Policia Local.
-Adquisició de prestatges i armaris compactes per a l’Arxiu municipal.
-Encarregar obres d’ampliació de la deixalleria a l’empresa Collell.
-Adquisició de plantes per a la zona verda del costat del cementiri.
Sessió del dia 24-4-2007:
-Concessió de llicència d’obres a l’empresa Columna d’Immobles per a la construcció
de 36 habitatges de protecció oficial.
-Acceptar una subvenció de la Diputació de Girona per a les obres de la nova biblioteca.
-Encarregar a l’empresa Heras la redacció del projecte d’urbanització del sector
CAVISA i Sud10 (Pascual Carbó). El Sr. Alcalde explica les raons que obliguen a
redactar de nou aquests projectes.
Sessió del dia 2-5-2007:
Aprovar el conveni entre l’Ajuntament i l’entitat Casino Llagosterenc per a les activitats
a dur a terme aquest any.
2.3 Donar compte d’acords dels ens en els quals l’Ajuntament de Llagostera té
representació.
El Sr. Alcalde informa que es va fer una jornada de portes obertes a les instal·lacions del
Consorci de Solius per tal de donar a conèixer la planta de compostatge que és una
instal·lació que ha constat cinc milions d’euros i que ha finançat la Generalitat de
Catalunya.
2.4 Contractacions de personal.
El Sr. Alcalde dóna compte de les següents contractacions de personal:
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Sessió del dia 27-3-2007:
Contractació de les Sres. Anna Ramírez, Sílvia Conde, Àngela Moyano, Sara Pardo i
Cristina Mir com a monitores de l’Esplai de Setmana Santa.
Sessió del dia 3-4-2007:
Acceptar renúncia al seu lloc de treball de la Sra. Diana Canals Batlle com a AODL.
Sessió del dia 17-4-2007:
Contractació de la Sra. Núria Plenacosta com a AODL.
Sessió del dia 24-4-2007:
-Contractació de la Sra. Jéssica Lort com a educadora de la Llar d’Infants per cobrir una
absència.
-Nomenar funcionaris interins els Srs. Carlos García Ruiz i Antonio González
Rodríguez com a agents de la Policia Local.
Sessió del dia 2-5-2007:
Contractació de la Sra. Cristina López com a educadora infantil per substituir una baixa.
3r.- TEMES D’ALCALDIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
3.1 Acord en relació a la detenció de Núria Pòrtulas.
La Sra. Eugènia Comas llegeix el dictamen i informa que avui per part del Jutge que
porta aquest cas s’ha aixecat el secret de sumari.
La Sra. Pla pren la paraula i diu que de la forma en què està redactat el dictamen sembla
que posi en dubte que es visqui en un estat de dret, cosa que no li sembla correcta i que
perquè el seu vot fos favorable caldria esmenar el dictamen en el sentit de treure la
paraula “alliberament” del punt segon del dictamen i després el punt tercer que quedi
redactat de la següent forma: “ Demanar la clarificació justa del cas de manera ràpida”.
La Sra. Aubó diu que en els casos que estan en mans de la justícia cal ésser molt
respectuosos.
El Sr. Alcalde diu que la moció té l’objectiu de donar suport a una persona que ha estat
detinguda i a qui s’ha aplicat una llei amb la qual molta gent no està d’acord, ja que
aquesta llei permet detenir una persona i tenir-la molt de temps detinguda sense fer-li
cap acusació.
La Sra. Sancho pren la paraula i recorda que l’Ajuntament ja es va pronunciar en un cas
semblant, l’operació Estany, i que la justícia ha trobat culpables els implicats i que, per
tant, pensa que és millor deixar actuar la justícia i que també hi ha hagut altres casos,
com ara el cas de l’Enric Bertran pel tema del català, i que creuen que no es tasca de
l’Ajuntament anar fent mocions de suport tot sovint només perquè hi ha una repercussió
mediàtica.
El Sr. Alcalde diu que no cal oblidar que des dels ajuntaments també s’està fent política
i diu que gràcies a la pressió de vegades s’aconsegueixen coses que si no es fes no
millorarien i posa per exemple el cas del servei militar,
La Sra. Pla diu al Sr.Alcalde que si amb el que no s’està d’acord és amb la llei
antiterrorista, el que correspondria seria demanar l’abolició d’aquest llei.
El Sr. Alcalde manifesta que se sotmet a votació la següent proposta de l’equip de
govern:
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A favor
6 (ELL)
En contra 1 (Sra. Pla)
Abstenció 4 (CiU)
“El passat 7 de febrer la Núria Pòrtulas, veïna de Sarrià de Ter i amb un fort vincle
envers l’associacionisme juvenil de la ciutat de Girona, va ser detinguda al barri del
Pont Major de Girona acusada de presumpta pertinença a banda armada i tinença
d’explosius.
La Núria va ser traslladada a Barcelona, a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de
Sants-Zona franca, on va ser interrogada i posada a disposició de l’Audiència Nacional,
aplicant-li la Llei antiterrorista.
El dijous 8 de febrer va ser traslladada a Madrid on el divendres 9 de febrer va declarar
davant el jutge de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, qui va decretar-li presó
provisional imputant-li el delicte de col·laboració o pertinença a organització terrorista,
sense estar acusada de tinença d’explosius, a l’espera de practicar més diligències per
acabar la investigació i revisar l’ordre d’empresonament. A més va decretar el secret de
sumari.
Fins el diumenge 11 de febrer, cinc dies després de la seva detenció, als familiars de la
Núria Pòrtulas no els va ser possible visitar-la.
El dilluns 12 de febrer l’advocat de Núria Pòrtulas va presentar un recurs contra la
decisió de presó dictada pel jutge Santiago Pedraz.
A partir de la seva detenció hi ha hagut un moviment ciutadà a Sarrià de Ter, Girona i
altres poblacions, de suport a l’alliberament de la Núria i a l’aclariment de la seva
detenció i de suport a la família.
Per tot això la Comissió Informativa d’Hisenda, Personal, Informació, Comunicació i
Participació ciutadana, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Expressar la nostra preocupació per la situació generada, especialment per la
situació d'aïllament en què ha viscut la Núria els primers dies de la seva detenció.
Segon.- Expressar el suport de l'Ajuntament de Llagostera a l’alliberament de la Núria
Pòrtulas, als seus pares i germà i a la resta de família.
Tercer.- Demanar el respecte per la presumpció d’innocència i la finalització de la
situació de presó preventiva, així com la clarificació justa del cas de manera definitiva.
Quart.- Fer arribar aquests acords al Ministeri de Justícia, al Ministeri de l'Interior, a la
Fiscalia General de l'Estat, a l'Audiència Nacional, a la Conselleria d'Interior, a la
Família Pòrtulas Oliveras i a l'advocat de la Núria Pòrtulas.”
3.2 Aprovar resum numèric del padró d’habitants a 1-1-2006.
El Sr. Alcalde diu que aquestes són les xifres oficials a 1-1-2006 i que dóna el resultat
de 7.062 habitants.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Atès la Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i el Reial Decret 2612/1996, de 20 de
desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de
les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, i
Ateses les Resolucions de 9 d’abril de 1997 per la qual es dicten instruccions tècniques
als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal, i la de 21 de juliol de 1997
sobre l’actualització del mateix padró.
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La Comissió Informativa d’Hisenda, Personal, Informació i Comunicació i Participació
Ciutadana, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el resum numèric del padró d’habitants a 1.1.2006, que dóna un
resultat de 7.062 habitants.”
4t.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE SANITAT,
PROMOCIÓ LOCAL I NOVES TECNOLOGIES:

URBANISME,

4.1 Acord d’adhesió a RETECORK.
El Sr. Alcalde llegeix el dictamen i diu que, tot i que actualment a Llagostera no hi ha
moltes empreses sureres, pensa que pot ésser interessant també per als propietaris de
boscos.
La Sra. Sancho diu que el vot del seu grup serà favorable sempre i quan sigui un acord
que l’Ajuntament pugui revisar quan cregui convenient.
El Sr. Alcalde respon que si en un moment determinat l’Ajuntament vol deixar de
formar-ne part pot fer-ho.
La Sra. Pla diu que el seu vot serà favorable ja que troben interessat aquesta iniciativa.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Els passats dies 13 i 14 d’octubre de 2006, es van reunir a Palafrugell representants
dels ens locals de 16 municipis de les comarques gironines, altres províncies
espanyoles, França, Itàlia i Portugal, conjuntament amb representants del Consell
Comarcal del Baix Empordà i de la Diputació de Girona, amb l’objectiu d’estudiar la
possibilitat de construir des del món local una plataforma per a la promoció i el
desenvolupament de les comunitats tradicionalment vinculades al món del suro.
La conclusió d’aquella trobada, manifestada en l’anomenada “Carta de Palafrugell”, es
concreta en la voluntat de constituir una associació de col·lectivitats sureres europees
amb l’objectiu bàsic de treballar conjuntament en el coneixement, la promoció i el
desenvolupament d’aquests territoris a partir de la seva vinculació comú amb la
producció, la transformació i la comercialització del suro.
En la mateixa trobada es va demanar la ratificació de la voluntat d’adhesió a la xarxa
per part de les entitats assistents, mitjançant l’acord dels respectius màxims òrgans de
govern.
Els passats dies 20 i 21 d’abril de 2007 es va fer l’assemblea constituent de la xarxa
europea de territoris surers “Retecork”.
D’acord amb l’anterior, i atès l’interès d’aquesta iniciativa que, promoguda des del món
local, tendeix a promocionar i desenvolupar una activitat tradicional que ha forjat gran
part de la realitat actual dels municipis surers.
Per tot això, aquesta Comissió informativa de Sanitat, Urbanisme, Promoció Local,
Noves Tecnologies, Hisenda, Personal i Participació Ciutadana proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer. Adherir-se a la Xarxa europea de territoris surers, promoguda en la primera
trobada celebrada a Palafrugell els dies 13 i 14 d’octubre de 2006.
Segon. Designar el regidor de promoció local, Josep Sánchez, com a representant de
l’Ajuntament de Llagostera.
Tercer. Facultar l’Alcalde-president de la Corporació per a la signatura de tots els
documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
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Quart. Comunicar aquest acord a la resta de municipis i ens territorials assistents a la
primera trobada de territoris surers.”
4.2 Aprovar actualització pressupost del projecte per a la construcció d’una
biblioteca, sala polivalent, sales per a entitats culturals i urbanització de l’entorn,
1ª fase.
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que es va aprovar el projecte i es va treure l’obra
a licitació i que es varen interessar set empreses, les quals, una vegada estudiat el
projecte, no varen creure interessant concórrer a la convocatòria i que, per tant, no va
presentar-se cap empresa al concurs. Es va preguntar a les empreses interessades el
perquè no s’havien presentat i totes varen dir que els números no sortien, cosa que per
altra banda el Sr. Alcalde diu que ha passat últimament amb moltes de les obres
públiques que es liciten, ja que hi ha molta feina en el sector privat. Seguidament diu
que ara s’han actualitzat els preus d’acord amb l’ITEC 2007.
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que troben aquest increment desorbitat i més tenint
en compte que la revisió l’ha fet el mateix arquitecte que va fer el projecte i pensa que
caldria haver-ho demanat a un altre tècnic. Afegeix que han fet consultes a constructors
i diuen que en general l’increment del cost de les obres no és el que aquí es proposa.
Afegeix que el grup de CiU ja s’ha manifestat de manera reiterada en contra d’aquest
projecte i ara amb aquest increment encara troben menys encertat que s’executi, per la
qual cosa el seu no a la proposta és rotund i que, com sempre han dit, no veuen que
aquesta obra sigui una de les necessitats de Llagostera.
La Sra. Pla diu que no està en contra d’aquest projecte, però considera que el cost
s’incrementa molt i que el més segur és que el pressupost inicial no fos correcte.
El Sr. Alcalde diu que és clar que els constructors no estan interessats en el projecte pel
seu pressupost i que, per tant, no queda més remei que actualitzar els preus. Afegeix
que, tal com ha dit, hi ha molta obra pública que queda deserta i concretament els
Departaments de Salut i Governació de la Generalitat en tenen constància perquè els ha
passat amb obres seves o bé d’altres municipis, que també estaven incloses en el
PUOSC. Finalment diu que és cert que aquest és un projecte car, però que fer una
piscina coberta, que és el que el grup de CiU portava al seu programa, encara ho seria
més.
S’aprova el dictamen amb el següent resultat:
A favor
6 (ELL)
En contra
5 (CiU i Sra. Pla)
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29.11.2006, va aprovar
definitivament el projecte d’obra ordinària “PROJECTE EXECUTIU DE CENTRE
CULTURAL DE CAN ROIG, DE LA BIBLIOTECA JULIÀ CUTILLER I
REORDENACIÓ DE L’ENTORN”, promogut per l’Ajuntament. Les actuacions
previstes a la finca s’han desglossat en dos projectes:
 el projecte executiu de la Biblioteca, i
 el projecte executiu de la urbanització de l’entorn de la biblioteca-centre
cultural (Sala polivalent, sales per a entitats culturals i urbanització de l’entorn, 1ª fase)
Atès que el concurs per a la licitació de les obres per a l’execució d’aquest projecte ha
quedat desert, s’ha procedit a l’actualització del pressupost.
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Vista l’actualització de preus presentada en data 11.04.2007, la qual incorpora la
justificació de preus o preus descompostos que determinen els articles 24 i 25 del
ROAS.
D’acord amb l’article 38 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normativa
concordant.
Aquesta Comissió Informativa de Sanitat, Urbanisme, Promoció Local i Noves
Tecnologies, Hisenda, Personal i Participació Ciutadana proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Primer.- Aprovar l’actualització del pressupost del “PROJECTE EXECUTIU DE
CENTRE CULTURAL DE CAN ROIG, DE LA BIBLIOTECA JULIÀ CUTILLER I
REORDENACIÓ DE L’ENTORN”, redactada per l’arquitecte Sr. Mateu Barba
Teixidor de l’estudi d’arquitectura SET, el març-2007 i que s’ha desglossat en dos
projectes, amb un pressupost d’execució per contracta de:


projecte executiu de la Biblioteca Julià Cutiller ................................................................ = 2.141.490,53 €
- Pressupost del projecte executiu d’edificació del Centre Cultural de
Can Roig i de la Biblioteca (incloent el projecte de telecomunicacions
i el projecte d’enderroc dels habitatges existents i excloent la partida
de mobiliari ):
- projecte d’obres
- enderroc

: 1.933.129,22 €
:
10.638,56 €

- Pressupost de la partida de mobiliari del projecte executiu d’edificació del Centre Cultural de Can Roig i de la Biblioteca


= 1.943.767,78 €
= 197.722,75 €

projecte executiu de la urbanització de l’entorn de la biblioteca-centre cultural

=

584.816,84 €
(Sala polivalent, sales per a entitats culturals i urbanització de l’entorn, 1ª fase)

Segon.- Publicar-ho en el BOP, DOGC i tauler d’anuncis de la Corporació.”
4.3 Aprovar el plec de condicions que regirà la convocatòria del concurs per a
l’execució de les obres d’una biblioteca, sala polivalent, sales per a entitats
culturals i urbanització de l’entorn, 1ª fase i convocar concurs.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que es tracta de treure a concurs de nou les obres per
les raons que ha exposat en el punt anterior i que el plec de condicions és el mateix que
es va aprovar anteriorment i que l’únic que es modifica és el preu.
S’aprova el dictamen amb el següent resultat:
A favor
6 (ELL)
En contra
5 (CiU i Sra. Pla)
“Atès que s’ha iniciat l’expedient per contractar les obres del “PROJECTE EXECUTIU
DE CENTRE CULTURAL DE CAN ROIG, DE LA BIBLIOTECA JULIÀ CUTILLER
I REORDENACIÓ DE L’ENTORN”, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament
en sessió del dia 26.11.2006, i que estan incloses en el Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 2006 (Actuació núm. 2006/514: Sala polivalent, sales per a entitats
culturals i urbanització de l’entorn, 1ª fase.- Actuació núm. 2006/515 Biblioteca).
Havent quedat deserta la licitació convocada en l’expedient núm. 2006/1168, i vista
l’actualització del pressupost que ha redactat l’arquitecte Sr. Mateu Barba Teixidor, la
qual haurà de ser aprovada pel Ple, per import de:
-

Biblioteca (actuació núm. 2006/515) ............................................................................................................: 1.943.767,78 €
Sala polivalent, sales per a entitats culturals i urbanització de l’entorn, 1ª fase
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(actuació núm. 2006/514)...............................................................................................................................:

584.816,84 €

Atès que ha emès informe la Secretària-Interventora d’aquesta Corporació.
Atès que amb motiu de l’actualització del pressupost està en tràmit la modificació de
crèdit per garantir la disponibilitat de la seva aportació econòmica.
I de conformitat amb el que estableix el RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i altra legislació
concordant,
La Comissió Informativa de Sanitat, Urbanisme, Promoció Local i Noves Tecnologies,
Hisenda, Personal i Participació Ciutadana proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Convocar concurs per a l’adjudicació de les obres del “PROJECTE
EXECUTIU DE CENTRE CULTURAL DE CAN ROIG, DE LA BIBLIOTECA
JULIÀ CUTILLER I REORDENACIÓ DE L’ENTORN”, incloses en el Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, any 2006 (Actuació núm. 2006/514: Sala polivalent,
sales per a entitats culturals i urbanització de l’entorn, 1ª fase.Actuació núm.
2006/515 Biblioteca) amb un pressupost de contractació per un import de:
Biblioteca (actuació núm. 2006/515) ............................................................................................................: 1.943.767,78 €
Sala polivalent, sales per a entitats culturals i urbanització de l’entorn, 1ª fase
(actuació núm. 2006/514).................................................................................................................................: 584.816,84 €
IVA inclòs.
-

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de l’obra esmentada.
Tercer.- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, el plec de clàusules
administratives particulars, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè es
puguin presentar reclamacions.
Quart.- Condicionar l’acord d’adjudicació de les obres a que siguin executius els
acords de modificació de crèdits del pressupost municipal-2007 i d’aprovació de
l’actualització del pressupost del projecte redactat per l’arquitecte Mateu Marba
Teixidor.
Cinquè.- Facultar l’Alcalde, o membre de la Corporació en qui delegui, perquè dugui a
terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l’execució d’aquests acords.”
4.4 Aprovar inicialment una modificació puntual del POUM
d’ordenació del carrer Maiena.

en l’àmbit

El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que aquesta proposta es deixa sobre la taula, ja que
hi alguns aspectes que no queden prou lligats i caldrà fer un conveni i que es portarà al
proper Ple.
La Sra. Sancho pregunta si es deixa sobre la taula per posar-se d’acord amb els
promotors.
El Sr. Alcalde respon que l’acord ja hi és, però cal que quedi reflectit en un conveni.
5è.- PROPOSTES DE LA REGORIA D’HISENDA I PERSONAL:
5.1 Aprovar la Modificació de Crèdit nº 2/07.
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica de manera detallada la modificació del
pressupost que es proposa i el seu finançament.
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que, si bé en alguns apartats estan d’acord amb les
modificacions que es proposen, amb altres no, però com que la proposta s’ha de votar
de manera conjunta el seu vot serà l’abstenció.
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A favor
Abstenció

6 (ELL)
5 (CiU i Sra. Pla)

“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 de Sanitat, Urbanisme, Promoció Local i Noves
Tecnologies, Hisenda, Personal i Participació Ciutadana proposa al Ple d’adopció del
següent acord :
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2007 del
pressupost municipal de l’exercici 2007, que inclou les següents variacions:
AJUNTAMENT
Suplements de crèdit
11.892,00 euros
32300.46500
Serveis Socials Consell Comarcal
45100.62200
Centre cultural i entorn 1a. fase
130.049,00 euros
45101.62200
Construcció Biblioteca
446.554,00 euros
51100.60103
Pla Accessibilitat
84.336,00 euros
91100.46704
Aportació Consorci Transport Públic
19.000,00 euros
Total
691.831,00 euros
Procedència dels fons
643.635,63 euros
87001
Romanent tresoreria
76101
Subvenció Diputació constr. Biblioteca
48.195,37 euros
Total
691.831,00 euros
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
Suplement de crèdit
452 48920
Aportació club futbol
Crèdits extraordinaris
452 62302
Millores vestidors camp de futbol
452 22709
Treballs per a empreses
Total
Procedència dels fons
Romanent de tresoreria
Total

1.200,00 euros
1.000,00 euros
810,00 euros
3.010,00 euros
3.010,00 euros
3.010,00 euros

Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant
anunci en el BOP 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.”
5.2 Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per aprofitament de les
instal·lacions esportives municipals.
El Sr. Alcalde explica que aquesta modificació de la taxa per ús de les instal·lacions
esportives ja ha estat tractada al Patronat Municipal d’Esports, que és qui proposa la
modificació i demana si algú vol fer algun aclariment o pregunta.
Sense que ningú no demani la paraula, s’aprova per unanimitat el següent dictamen:
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“Atès que el Consell del Patronat Municipal d’Esports, en sessió celebrada el passat dia
12 d’abril, va aprovar una modificació de les seves taxes.
Atès que és competència del Ple de l’Ajuntament aprovar la modificació de les taxes.
És per això que es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 28 de la
taxa per aprofitament de les instal·lacions esportives municipals, temporada 2007-2008.
Article modificat :
Article 4. Tarifa
Concepte
Activitats de temporada regular
Drets de matrícula
Matrícula esport i multimèdia, primer membre unitat familiar
Matrícula esport i multimèdia, segon membre
Matrícula esport i multimèdia a partir del tercer membre
Matrícula infantil i aleví, primer membre
Matrícula infantil i aleví, segon membre
Matrícula infantil i aleví a partir del tercer membre
Matrícula cadet, primer membre
Matrícula cadet, segon membre
Matrícula cadet a partir del tercer membre
Matrícula juvenil, primer membre
Matrícula juvenil, segon membre
Matrícula juvenil a partir del tercer membre
Matrícula sènior, primer membre
Matrícula sènior, segon membre
Matrícula sènior a partir del tercer membre
Drets d’entrenament per a no federats
Gimnàstica de manteniment i Esport per a adults

Tarifa (€)

120,00
80,00
40,00
130,00
90,00
40,00
150,00
100,00
50,00
170,00
115,00
55,00
180,00
120,00
60,00
80,00
175,00

Segon.- L’expedient estarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats
des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els interessats podran examinar l’expedient en la
Secretaria de l’Ajuntament i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions durant el termini establert, l’acord
provisional esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord.”
6è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, PROTECCIÓ
CIVIL I PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS:
6.1 Adhesió al Conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió de residus
d’aparells elèctrics i electrònics.
El Sr. Alcalde pren la paraula i informa que es tracta de signar aquest conveni amb
l’Agència de Residus de Catalunya i les empreses gestores, que permetrà que
l’Ajuntament cobri una quantia per les tones que es gestionin des de la deixalleria.
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Seguidament informa que els veïns de Llagostera rebran una informació on s’aplica el
cost de la recollida i que es recorda la necessitat de reciclar els residus.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Primer.- L’Ajuntament de Llagostera s’adhereix al Conveni marc de col·laboració
entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de
gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics.
Segon.- Assumir els compromisos mínims que consten en el pacte cinquè de l’esmentat
conveni.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.”
7è.- TEMES REFERENTS A LA REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS,
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ I SERVEIS SOCIALS:
7.1 Adjudicar a l’empresa Serveis Integrals de manteniment RUBATEC, SA el
servei de manteniment i millora de l’enllumenat públic i de les instal·lacions
esportives exteriors.
El Sr. Villena pren la paraula i explica que al concurs convocat per adjudicar aquest
servei hi varen concórrer quatre empreses i seguidament les anomena. A continuació
explica els criteris que fixaven les bases del concurs per valorar les empreses que es
presentessin i que, d’acord amb aquest barem i l’informe emès pel tècnic municipal,
l’empesa que ha obtingut més puntuació ha estat l’empresa RUBATEC.
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que a la vista de l’informe emès per l’enginyer
municipal, que troba molt clar i correcte i que mereix tota la seva confiança, el seu vot
serà favorable, tot i que els hagués agradat que l'empresa s’hagués compromès a llogar
gent de Llagostera.
El Sr. Alcalde respon que en el moment que es parli amb l’empresa que ha resultat
guanyadora del concurs es mirarà que s’ubiquin a Llagostera i també se’ls farà
l’observació en relació a la contractació de personal. El Sr. Alcalde també diu que
s’intentarà que el canvi d’empresa no es noti en el servei i que en tot cas sigui per
millorar.
El Sr. Villena diu que està convençut que actualment aquest servei funciona d'una forma
correcta i que la prioritat fins ara ha estat que les instal·lacions fossin segures.
El Sr. Alcalde diu que el que ha fet que aquest concurs fos atractiu per a les empreses ha
estat que també hi anaven les inversions dels propers anys, cosa que pensa que és
encertada i que també s’hauria de fer quan es tregui de nou el concurs per a la concessió
del servei d’aigua i sanejament.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 27 de desembre de 2006, acordà convocar el
concurs per a l’adjudicació del SERVEI DE MANTENIMENT I MILLORA DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC I DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
EXTERIORS i aprovà el Plec de clàusules economicoadministratives i tècniques que
l’havien de regir.
Al concurs hi han concorregut quatre empreses:
1.- EMTE SERVICE SA
CIF A60470127
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C/ Àngel Guimerà, 141
08950 Esplugues del Llobregat
2.-SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA
CIF A28002335
C/ Pol. Ind. Zona Franca Sector B carrer B nº 4
08040 Barcelona
3.-SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA
CIF A60744216
C/ Aragó, 295, 3a.
08009 Barcelona
4.-ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL
CIF B17378621
C/ del Gas, 7B
17200 Palafrugell
Després de realitzar l’acte d’obertura de pliques del concurs públic convocat per
contractar el servei esmentat, s’han observat totes les prescripcions legals i, per tant, és
procedent declarar-lo vàlid.
La Mesa de contractació constituïda per actuar en el procediment de licitació d’aquesta
contractació n’ha elaborat la proposta d’adjudicació, a partir dels criteris de valoració
que estableix l’article 13 del Plec de clàusules i considera que l’oferta més favorable per
als interessos municipals de les presentades és la de SERVEIS INTEGRALS DE
MANTENIMENT RUBATEC SA
Per tant, la Comissió informativa de Medi Ambient, Protecció civil, Prevenció i extinció
d’incendis, Obres i serveis, Solidaritat i cooperació i Serveis socials proposa al Ple
l’adopció del següent
Primer.- Adjudicar a SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA,
amb CIF A60744216 i amb domicili al carrer C/ Aragó, 295, 3a. de Barcelona, el
SERVEI DE MANTENIMENT I MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC I DE
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES EXTERIORS, pel preu i les condicions que
consten en l’oferta presentada per l’adjudicatària, atès que és la proposta més
avantatjosa per a l’Ajuntament:
RUBATEC SA
Control
33.383,47
funcionament/any
Manteniment
87.652,50
preventiu 2009
Prestació
de 9.079,90
serveis/any
Pla
adequació
i 409.334,48
millora 2007
Pla
adequació
i 261.048,02
millora 2008
Pla
adequació
i 80.231,26
millora 2009
Pla
adequació
i 64.412,45
millora 2010

33
34
35

Segon.- Notificar aquest acord a tots els licitadors i a l’adjudicatària, a la qual se la
requereix perquè en el termini dels 30 dies naturals següents al de la recepció de la
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notificació presenti a Secretaria d’aquest Ajuntament el document que acrediti que ha
constituït la garantia definitiva i per formalitzar el contracte, amb l’advertiment que si
no ho fa així, la contractació podria quedar resolta.
Tercer.- Retornar el resguard de la garantia provisional constituïda pels licitadors,
llevat de la dipositada per l’adjudicatari, que serà retinguda fins que es formalitzi el
contracte.
Quart.- Facultar l’Alcalde o el Regidor en qui delegui per a la signatura del contracte i
perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest
acord.”
8è.- PRECS I PREGUNTES.La Sra. Sancho pren la paraula i pregunta per què s’han instal·lat ara els jocs infantils de
diversos indrets, ja que sembla que s’hagi fet depressa per tenir-ho abans de les
eleccions.
El Sr. Alcalde respon que hi ha una subvenció de la Diputació de Girona de 76.000-euros per a aquests equipaments i que s'ha de justificar i que ja s’ha hagut de demanar
una prrroga. Diu que encara queden més actuacions per contractar.
El Sr. Alcalde també diu que si d’alguna cosa no es pot acusar l’equip de govern és
d’haver volgut fer les coses per inaugurar-les.
La Sra. Sancho respon que al seu entendre si el grup de govern no ha pogut inaugurar
les obres que tenia previstes no ha estat perquè no volgués, sinó que la seva manca de
planificació no ha fet possible tenir les obres enllestides, ja que ha volgut fer obres
complexes i en llocs que han exigit tràmits llargs, com és l’expropiació de terrenys.
El Sr. Noguera pren la paraula i diu que l’equip de govern actual sí que ha planificat les
seves actuacions, cosa que no es pot dir del que va fer la Sra. Sancho quan era
Alcaldessa amb el local polivalent, que es va fer de manera precipitada i malament per
poder-lo inaugurar i va resultar que era il·legal.
El Sr. Alcalde fa un aclariment en el sentit que quan el Sr. Noguera parla que era il·legal
vol dir que no disposava de llicència d’activitat.
La Sra. Pla pren la paraula i demana informació sobre les peticions fetes per als
habitatges de protecció oficial.
El Sr. Alcalde respon que s’han presentat unes 150 sol·licituds per a 46 habitatges que
s’oferien i que les cases és el producte que ha tingut més demanda. Segueix explicant
que les llistes d’admesos es faran públiques el dia 31 de maig i que hi haurà un període
d’al·legacions i després es farà el sorteig públic.
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que caldria senyalitzar bé el sector del Passeig
davant de la peixateria, ja que s’hi aparquen cotxes i hi ha molt mala visibilitat que
ofereix perill.
El Sr. Barceló diu que és cert que en aquest indret la visibilitat no és bona, però que ara
s’agreuja pel fet que s’aparquen vehicles en lloc prohibit, cosa que encara agreuja la
situació i que es donaran ordres a la Policia perquè vigili aquest indret i també
s’estudiarà si es pot millorar.
La Sra. Sancho pregunta quan és previst fer el nou dipòsit de l’aigua.
El Sr. Alcalde respon que cal treure l’obra a concurs i que es farà conjuntament amb el
concurs de la nova concessió i també caldrà fer gestions davant la Generalitat per
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aconseguir de nou la subvenció que havia concedit i que no s’ha pogut justificar, tot i
que inicialment ja ha dit que es tornaria a concedir.
Per últim el Sr. Alcalde informa que abans de les eleccions es farà un altre Ple, ja que hi
ha temes que estan pràcticament tancats i que cal aprovar.
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts i cinc minuts d’onze del vespre
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb
mi la Secretària, que ho certifico.
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ACTA Nº 7/2007 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 24 DE MAIG DE 2007.A la vila de Llagostera a les set de la tarda del dia vint-i-quatre de maig de l’any dos mil
set es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió extraordinària 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, Rafel
Villena Sánchez, Eugènia Comas Alsina, Pilar Sancho Espigulé, Jordi Miquel Perxachs,
Montserrat Pla Font, Immaculada Aubó Casadevall, Josep Aliu Mundet i Narcís LLinàs
Gavilán.
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 2 i 9-5-2007.
S’aproven per unanimitat.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 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 núm. 675 a 782, i diu que es
troben a disposició de qualsevol que les vulgui examinar.
Seguidament ressalta les següents:
-Núm. 714 d’imposició d’una multa coercitiva al Sr. Andreu Fontanals Tejero, per haver
desmuntat elements protegits de l’edifici situat a la urbanització Font Bona.
-Núm. 722, pel qual es recepciona definitivament la urbanització del sector Ganix.
-Núm 768, d’aprovació inicial del Pla parcial SUD11
-Núm 779, pel qual s’aprova inicialment el Pla parcial SUD12.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que en el darrer ple es va donar compte de les
sol·licituds presentades per als habitatges de protecció oficial i també es va informar de les
dades per a les llistes definitives i el sorteig, però, atès que els tràmits s’han pogut
avançar, les dades s’han canviat i les llistes definitives sortiran el dia 11 i el dia 14 es farà
el sorteig per a l’adjudicació en un acte públic.
2.2 Acords de la Junta de Govern Local.
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Junta de Govern Local:
Sessió del dia 8-5-2007:
-Iniciar expedient per a la protecció de la legalitat urbanística, com a conseqüència de les
obres que s’estan realitzant al veïnat de Gaià, 33 “Can Merla”
-Adquirir el compromís de realitzar l’actuació “Gestió i Manteniment del verd urbà a la
urbanització Llagostera Residencial, presentada a la convocatòria del programa del Pla a
l’acció a la Diputació.
-Encarregar a l‘enginyer municipal la redacció del projecte d’urbanització Llagostera
Residencial.
-Adquirir a l’empresa GIROD diversos senyals de trànsit per a senyalització.
-Encàrrec a l’empresa ATC-SIG,SL dels treballs d’actualització del cadastre.
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Seguidament dóna compte de la concessió de diverses subvencions a l’Ajuntament.
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.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA DE SANITAT, URBANISME, PROMOCIÓ
LOCAL I NOVES TECNOLOGIES:
3.1 Aprovar definitivament el projecte d’urbanització del nucli antic.
El Sr. Alcalde informa que aquest expedient es deixa sobre la taula perquè a la Comissió
Informativa es va detectar que l’increment de preu del projecte no quedava prou justificat i
es va demanar al tècnic redactor que ho justifiqués i aquest ha detectat un error i, per tant,
i, tot i que hauria estat bo haver deixat el projecte aprovat definitivament, es creu millor
deixar-lo sobre la taula fins que es tingui el pressupost correcte.
3.2 Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de l’accés a la Plaça del Castell
i l’entorn de la muralla.
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que aquest projecte va ésser aprovat inicialment i
ara, una vegada informades les al·legacions, es proposa aprovar-lo definitivament i que a
diferència de l’anterior aquest sí que corre pressa aprovar-lo, ja que és el que executarà
l’Incasol i cal l’aprovació definitiva perquè pugui adjudicar les obres. També informa que
el projecte s’ha modificat en relació a l’aprovat inicialment.
El Sr. Llinàs pren la paraula i diu que el seu vot serà favorable ja que creuen que és un
projecte important i necessari per dinamitzar el nucli antic.
Afegeix que, pel que fa al projecte que s’ha deixat sobre la taula, celebren que s’hagi fet
així per tal d’aclarir el tema del pressupost.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Atès que la Junta de Govern Local en data 25 de juliol de 2006, va aprovar inicialment el
projecte d’urbanització de l’accés a la plaça del Castell i entorn de la muralla al nucli de
Llagostera.
Atès que durant el període d’informació pública es va presentar una al·legació, que ha
estat resolta pel tècnic redactor del projecte.
Atès que, havent-se detectat la necessitat d’executar simultàniament amb aquest projecte
la primera fase del projecte d’urbanització del nucli antic de Llagostera, que importa la
quantitat de 361.761,61 euros, el projecte del qual va ésser aprovat inicialment pel Ple
municipal en data 26 de juliol de 2006.
Atès que com a conseqüència d’aquesta modificació i per raó de la quantia l’aprovació és
competència del Ple municipal.
La Comissió Informativa de Sanitat, Urbanisme, Promoció Local i Noves Tecnologies,
Hisenda, Personal i Participació Ciutadana proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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Primer.- Estimar parcialment l’al·legació presentada per la Sra. Montserrat Calm i Soler
durant el període d’informació pública del projecte d’urbanització de l’accés a la plaça
del Castell i l’entorn de la muralla en base als informes emesos pels tècnics dels quals es
donarà trasllat a l’al.legant a efectes de notificació.
Segon.- Aprovar definitivament el projecte d’urbanització d’accés a la plaça del Castell i
l’entorn de la muralla, el pressupost del qual puja a la quantia de 721.761,61€.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la interessada.
Quart.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva al BOP i DOGC.”
3.3 Aprovar provisionalment el Pla Parcial de la Urbanització Can Serra.
El Sr. Alcalde explica que aquest projecte es va aprovar inicialment l’any 2003 i que es va
exposar a informació pública i es varen demanar els corresponents informes als
organismes afectats i que ara, una vegada s’han incorporat al projecte les prescripcions
dels informes i els suggeriments dels tècnics municipals, procedeix la seva aprovació
provisional i trametre’l al departament d’Urbanisme de la Generalitat per a la seva
aprovació definitiva.
El Sr. Llinàs pren la paraula i diu que no veu correcte aprovar-ho en aquest ple, ja que
creuen que no és una tema prioritari.
La Sra. Sancho diu que no troben necessari que es desenvolupi aquest sector ja que encara
hi ha sòl disponible.
La Sra. Pla pren la paraula i diu que el seu vot serà a favor, ja que aquesta zona fa anys
que és urbanitzable.
El Sr. Alcalde diu que desenvolupar aquest sector no és una decisió que prengui l’equip de
govern actual i que per ells no és una prioritat, però que no es pot oblidar que aquest sòl
segons les NNSS i després el POUM, és sòl urbanitzable i que, per tant, hi ha uns
propietaris que tenen un drets i que hi ha l’obligació de tramitar aquest projecte i
resoldre’l. Segueix dient que les NNSS ja preveien aquest sector com a urbanitzable i que
ara l’instrument que s’aprova rebaixa les densitats i contempla més cessions i, per tant,
diu que al seu entendre s’ha resolt d’una forma satisfactòria per als interessos generals.
Acaba dient que durant la campanya electoral s’ha sentit que tothom vol que l’Ajuntament
resolgui amb rapidesa i precisament això és el que s’intenta fer una vegada un tema està
enllestit.
El Sr. Llinàs respon que hi ha hagut quatre anys per resoldre aquest tema i que l’eficàcia
ha d’ésser sempre i no en aquest últims mesos.
S’aprova els dictamen amb el següent resultat:
A favor
8 (Ell i Sra. Pla)
En contra
5 (CiU)
“Mitjançant el Decret de l’alcaldia 487/2003, de 29 de maig, es va aprovar inicialment el
projecte de Pla parcial d’ordenació del sector residencial Can Serra, redactat per
l’arquitecte Xavier Ricart de Mesones i promogut per la societat Usatges 2000, SL,
Promocions Villegas-Bosch, SA, AFJ Moreno SCCL i David Gustavo Quispe González,
que eren aleshores propietaris del 100% de la superfície del sector.
El projecte va ser exposat al públic durant un termini d’un mes, mitjançant anuncis inserits
en el BOPGi núm. 116, de 18.6.2003, el diari “El Punt”, de 12.6.2003, i el tauler d’edictes
de la corporació; i simultàniament es va sol·licitar informe a l’Agència Catalana de
l’Aigua, al Departament de Medi Ambient i a la Direcció General d’ Emergències i
Seguretat Civil, en tant que organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
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Durant el tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació, mentre que els
diferents organismes consultats han emès els informes sectorials que consten a
l’expedient.
Vist el nou projecte de Pla parcial d’ordenació del SUD 2 “Can Serra” que ha redactat
l’arquitecte Xavier Ricart de Mesones, i que ha presentat la societat Casabella Llagostera,
SL (registre d’entrades núm. 2007/1889, de 14.5.2007), que diu ser la nova promotora,
que no incorpora, però, l’informe ambiental que formava part del document aprovat
inicialment.
I vist l’informe que ha emès l’arquitecte municipal, el qual es dóna per reproduït a efectes
de motivació.
De conformitat amb l’article 83 de la Llei /2002, de 14 de març, d’urbanisme, aplicable
encara aquí en virtut de la Disposició Transitòria cinquena del Decret legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
Aquesta Comissió Informativa de Sanitat, Urbanisme, Promoció Local i Noves
Tecnologies, Hisenda, Personal i Participació Ciutadana proposa l’adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte de Pla parcial d’ordenació del SUD 2 “Can
Serra”, que ha redactat l’arquitecte Xavier Ricart de Mesones i que promou i ha presentat
la societat Casabella Llagostera, SL (registre d’entrades núm. 2007/1889, de 14.5.2007),
Segon.- Requerir la societat Casabella Llagostera, SL perquè presenti tres exemplars del
projecte en format paper, degudament visats pel col·legi professional competent, que
incorpori en un sòl document refós l’informe ambiental que formava part del projecte
aprovat inicialment, i dos més en suport informàtic, amb el benentès que fins aleshores la
tramitació quedarà suspesa.
Tercer.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona tres exemplars del
projecte en format paper i un en suport informàtic, juntament amb una còpia completa de
l’expedient, als efectes de la seva aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC.
Quart.- Notificar-ho a la societat Casabella Llagostera, SL, i a la resta d’interessats si n’hi
haguessin.”
3.4 Aprovar inicialment el projecte executiu de la Llar d’Infants “El Carrilet”.
La Sra. Comas pren la paraula i explica el motiu de la modificació del projecte de la llar
d’infants, que bàsicament és el fet d’haver de canviar el sistema de fonamentació, perquè a
través d’un geotècnic s’ha detectat aquesta necessitat.
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que el seu grup per coherència votarà en contra de la
proposta i insisteix en el que ha dit sempre, que aquest és un equipament molt necessari i
que si no s’hagués volgut posar en aquest lloc, que ha estat conflictiu i ha exigit un tràmit
llarg, la nova llar d’infants ja estaria en funcionament.
El Sr. Llinàs diu que si cal modificar el projecte és per les presses, ja que si s’hagués fet el
geotècnic d’entrada no hauria calgut. També diu que troba l’increment de pressupost molt
elevat i no el veu justificat pel canvi del projecte.
El Sr. Alcalde diu que no cal discutir en aquest moment la ubicació de la nova llar
d’infants, ja que aquesta ha estat una decisió clara i ferma de l’equip de govern.
S’aprova els dictamen amb el següent resultat:
A favor
7 (Ell )
En contra
6 (CiU i Sra. Pla)
“Vist el Projecte executiu per a la construcció d’un edifici destinat a Llar d’Infants
municipal a l’Av. de l’Esport, que ha presentat l’empresa TEYCO S.L. com a
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adjudicatària del concurs per a l’execució de les obres i que ha redactat l’arquitecte Sr.
Enric Bayona Prats, amb un pressupost d’execució per contracte per import
d’1.130.801,54 euros.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal.
I d’acord amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte executiu per a la construcció d’un edifici
destinat a Llar d’Infants municipal, promogut per l’Ajuntament i redactat per l’arquitecte
Sr. Enric Bayona Prats, condicionant-ne l’aprovació definitiva a la prèvia presentació de la
documentació detallada en l’informe de l’arquitecte municipal:
1. Les tanques compliran l’article 63 de les Normes Urbanístiques del POUM. Tota la
fusteria interior serà acabada pintada a dues mans.
2. Entre les millores presentades en l’oferta de l’empresa adjudicatària es compromet:”
“Tot el vidre de l’obra serà de càmara i incorporarà vidre laminar 3+3 per les dues
cares”. Aquest requisit no es compleix en el projecte presentat. (en els plànols, una
part de la fusteria exterior i la fusteria interior no ho compleix i en el pressupost no
s’hi veu reflectit). En el projecte hi ha incoherències entre els plànols i els amidaments
sobre el mateix tema. Cal adaptar el projecte a la proposta presentada per l’empresa
adjudicatària.
3. Cal afegir en el projecte les millores proposades per l’empresa adjudicatària: “Tots els
elements metàl·lics de l’obra (portes metàl·liques, dintells, etc) seran galvanitzats, a
més de la protecció de pintura que estableix el projecte”, “col·locació de protectors en
tots els angles”, “pintat de totes les instal·lacions que puguin quedar vistes”.
4. Segons el decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, en el projecte cal especificar la documentació
següent:

Article 25.1.a) Un programa de desenvolupament dels treballs.

Article 25.1.b) Una proposta de classificació que, segons el registre de
contractistes, hagi de tenir l’empresari, quan per causa de la quantia es
requereixi.
5. Segons la memòria justificativa del CTE SI inclosa dins la memòria, les portes
anomenades B1 del final dels passadissos, són sortides d’emergència. Aquestes cal
que siguin fàcilment operables. En el plànol de fusteria les equipa amb pany i clau. Es
considera aquest equipament incompatible amb la sortida d’emergència demanada per
la normativa contra incendis. Cal modificar el projecte per tal de ser coherent en tota
la seva documentació.
Cal assenyalar:
o Connexió a la xarxa de sanejament: cal fer-la a la canonada existent al mig de
l’avinguda de l’Esport.
o Segons el D 179/1995, de 13 de juny, (Reglament d’obres, Activitats i Serveis de
les entitats locals) en el seu article 77.4 “En cap cas no s’ha d’atorgar la llicència
d’obres sense la concessió prèvia o simultània de la referent a l’activitat” en les
activitats de tipus I i II. Atès que es considera de tipus II quan hi ha més de 100
places i III fins a 100 places (correcció d’errada al Decret 143/2003, de 10 de juny,
de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració ambiental, i se n’adapten els annexos
(DOGC núm. 3911, pàg. 12845, de 25.6.2003) i no hi ha la concessió de l’activitat,
es limita a 100 el nombre de places màxim a què fa referència aquest informe.
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o Abans d’obtenir la corresponent llicència de primera utilització, caldrà haver
obtingut la llicència ambiental corresponent, en aplicació del Decret 143/2003, de
10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració ambiental, i se n’adapten els annexos
(DOGC 3911 de 25.06.03).
Segon.- Exposar-lo al públic durant trenta dies, mitjançant anuncis que s’inseriran al BOP
i tauler d’edictes de la Corporació, als efectes d’examen i presentació d’al·legacions.”
3.5 Aprovar la modificació del contracte amb l’empresa TEYCO per a l’execució de
les obres de la Llar d’Infants.
El Sr. Alcalde explica que, com a resultat de l’acord anterior i com que aquesta era una
obra que ja estava adjudicada, cal modificar el contracte que es va adjudicar en el sentit
d’incloure la modificació.
S’aprova els dictamen amb el següent resultat:
A favor
7 (Ell )
En contra
6 (CiU i Sra. Pla)
“Vist l’expedient instruït per a la modificació del contracte subscrit amb l’empresa
TEYCO S.L., per acord del Ple municipal de data 1 de febrer de 2007, per a la construcció
d’un edifici destinat a llar d’infants per un import de 987.633,64 euros.
Atès que durant la redacció del projecte executiu ha quedat palesa la necessitat de
modificar el projecte en el sentit que assenyala el tècnic redactor, segons informe que
consta a l’expedient.
Per tot això, d’acord amb els informes emesos per la secretària i la interventora de la
corporació, es proposa al Ple municipal que adopti els acords següents:
Primer.- Aprovar la modificació del contracte adjudicat a l’empresa TEYCO per acord
del Ple municipal de data 1 de febrer de 2007, per a la construcció d’un edifici destinat a
llar d’infants, en el sentit que la quantia del contracte queda fixada en 1.130.801,54 euros,
que representa un increment de 143.167,9€ respecte a l’adjudicació inicial, d’acord amb el
pressupost del projecte execcutiu.
Segon.- Fixar la garantia definitiva addicional en la quantia de 5,726,71€, que
l’adjudicatari ha de dipositar en el termini de quinze dies naturals.
Tercer.- Aplicar la despesa a la partida 42201.62200 del pressupost municipal.
Quart.- Condicionar l’eficàcia d’aquest acord al fet que l’aprovació del projecte executiu
i l’expedient d’habilitació de crèdit per fer front a l’excés de despesa siguin definitius.
Cinquè.- Facultar l’Alcalde o el Regidor en qui delegui o hagi delegat perquè en nom i
representació d’aquest Ajuntament subscrigui tots els documents que siguin necessaris per
fer efectius aquests acords.”
4t.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I PERSONAL:
4.1 Aprovar la Modificació de Crèdit nº 3/07.
El Sr. Navarro pren la paraula i explica quines són les modificacions al pressupost que es
proposen.
S’aprova els dictamen amb el següent resultat:
A favor
7 (Ell )
6
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En contra

6 (CiU i Sra. Pla)

“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 de Sanitat, Urbanisme, Promoció Local i Noves
Tecnologies, Hisenda, Personal i Participació Ciutadana proposa al Ple d’adopció del
següent acord :
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2007 del
pressupost municipal de l’exercici 2007, que inclou les següents variacions:
AJUNTAMENT
Transferències de crèdit
32300.14100
Retribucions tècnics Serveis Socials
-15.000,00 euros
32300.22706
Programes Acollida
12.000,00 euros
32300.22610
Despeses diverses Serveis Socials
3.000,00 euros
Crèdits extraordinaris
51101.14100
Operaris brigada – pla d’ocupació
15.360,00 euros
75100.14100
Informadors turístics – pla d’ocupació
7.841,00 euros
Suplements de crèdit
31000.16000
Assegurances socials
7.787,14 euros
42201.62200
Construcció Llar Infants
108.407,00 euros
Total
139.395,14 euros
Procedència dels fons
45507
Transferències Treball- plans ocupació
30.988,14 euros
87001
Romanent tresoreria
108.407,00 euros
Total
139.395,14 euros
Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant
anunci en el BOP 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.”
5è.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I LLEURE:
5.1 Acord en relació al Col·legi Ntra. Sra. del Carme i el nou CEIP.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que en el moment de la Comissió informativa no estava
redactada la proposta però que es va parlar del termes en que es faria i aquesta proposta
recull el que es va dir a la Comissió informativa
S’aprova per unanimitat la següent proposta:
“El desembre passat l’Institut de Religioses de Sant Josep comunica la seva decisió de
cessar les activitats del Col·legi Ntra. Sra. del Carme.
Donat que en aquest centre hi ha ara escolaritzats 236 alumnes,
Donat que el CEIP Lacustària no pot assumir l’escolarització dels alumnes del Ntra. Sra.
del Carme,
Donat que prèviament el Ple de 25 d’octubre de 2006 ja havia aprovat per unanimitat
l’acord de cessió d’uns terrenys de 8.000 m2 al sector Fonollerons per poder-hi ubicar una
nova escola de primària,
Donat que han passat 7 mesos des de la cessió, temps més que suficient per resoldre i per
encaminar aquest tema,
7
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Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Sol·licitar al Departament d’Educació l’adopció dels acords que siguin necessaris per
encarregar la redacció del projecte i l’execució de les obres del que ha de ser segon centre
d’educació infantil i primària de Llagostera.”
6è.- PRECS I PREGUNTES.El Sr. Aliu pren la paraula i pegunta si es poden fer inauguracions durant la campanya
electoral, ja que l’equip de govern preveu inaugurar l’oficina de turisme ara.
El Sr. Alcalde respon que en tot cas caldria fer la pegunta a la Junta Electoral.
La Sra. Pla diu que durant la campanya està prohibit i que, per tant, és una il·legalitat.
El Sr. Alcalde li respon que això ho ha de dir la Junta Electoral i més cal tenir en compte
que aquest edifici hi és de tot la vida i que no es farà cap parlament.
Seguidament la Sra. Sancho demana la paraula i diu que en nom de Convergència i Unió
vol dir que ha estat voluntat de tot l’equip de servir el poble i d’estar al seu costat. Afegeix
que havent estat al govern els va tocar estat a l’oposició i que han intentat presentar
alternatives, que pensa que han fet una oposició seriosa i responsable i no cridanera i que,
tot i que estar a l’oposició és dur, han fet aquesta tasca amb esperit de servei i pensen que
poden marxar de l’Ajuntament essent companys, tot i que, com és lògic, hi ha hagut els
corresponents estira i arronsa.
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que aquest és el darrer ple d’aquest mandat 2003-2007
a excepció del ple que s’haurà de fer per aprovar l’acta d’aquesta sessió, que diu que
preveu que es faci el mateix dia de la constitució del nou Ajuntament, ja que també seria
una forma de donar la benvinguda als nous representants.
Afegeix que vol agrair la tasca realitzada per tots i cadascun dels regidors i regidores, tant
del govern com de l’oposició, ja que cadascú dins de la seva particular visió i des de la
seva manera d’entendre la política ha treballat i ha fet la seva aportació per al bé del poble.
Diu que vol celebrar el respecte per les regles democràtiques del joc i treure ferro a
l’enfrontament polític de confrontació dialèctica que diu que assegura que han intentat que
mai superés els límits del respecte personal i la diversitat d’opinions i a la llibertat de
pensament. Acaba dient que, com sempre sol passar, el temps dirà si aquest mandat ha
estat o no fructífer per al municipi, però que parlant en nom de tots pot assegurar que
cadascun ha intentat donar el millor.
Finalment diu que com a màxim responsable del consistori durant aquest anys vol agrair la
col·laboració rebuda.
I no havent-hi més temes per tractar, a les vuit del vespre s’aixeca la sessió de la qual
s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho
certifico.
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ACTA Nº 8/2007 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 13 DE JUNY DE 2007.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia tretze de juny de l’any dos mil set es
reuneix 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, Pilar Sancho Espigulé, Jordi Miquel Perxachs, Montserrat Pla Font,
Josep Aliu Mundet i Narcís LLinàs Gavilán.
Excusen la seva assistència l’Alcalde Sr. Lluís Postigo García i els Regidors Srs. Rafel
Villena Sánchez i Immaculada Aubó Casadevall.
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 24-5-2007.
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior del dia 24-5-2007.

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

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ DE
L’ALCALDE
A Llagostera, a les dotze del migdia del dia setze de juny de dos mil set, es reuneixen prèvia
convocatòria, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament, els regidors electes Sr. Fermí Santamaria
Molero, Josep Aliu Mundet, Montse Vilà Añon, Ramon Soler Salvadó,Cristina Campeny Planas,
Xavier Vilella Bayé, Jesús Torrent Bosch, Ricard Bordàs Pons, Josep Lluís Postigo Garcia,
Montserrat Masdevall Roca, Antoni Navarro Robledo, Ma. Eugènia Comas Alsina i Eduard
Galobardes Jorba.
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 a l’article 195 de la Llei Electoral i informa
que els candidats electes han formulat les declaracions d’incompatibilitats i béns.
1r.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT.
A continuació es passa a formar la mesa d’edat, la qual està integrada pel regidor de més edat
que resulta ésser el Sr. Josep Aliu Mundet i la regidora de menys edat, que és la Sra. Cristina
Campeny Planas.
Els regidors que formen part de la mesa d’edat prometen el càrrec 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 com a
normes fonamentals de l’Estat”
El Sr. Aliu promet el càrrec i la Sra. Campeny també el promet i afegeix que ho fa “per
imperatiu legal”.

2n.- CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
Seguidament per part del President de la Mesa es procedeix a cridar els regidors electes per tal
que prometin o jurin el càrrec d’acord amb la fórmula establerta i preguin possessió dels seus
respectius càrrecs i que ocupin el seu lloc en la taula.
El Sr. Santamaria, la Sra. Vilà, el Sr. Torrent, el Sr.Vilella i el Sr. Bordàs prometen el càrrec.
El Sr. Soler el promet afegint-hi “per imperatiu legal i sense renunciar al dret a la independència
de Catalunya.”.
Els Srs. Postigo, Masdevall, Comas, Navarro i Galobardes prometen el càrrec per imperatiu
legal.
El President 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 resulten ésser
els següents:
J. Fermí Santamaria Molero CiU
Jesús Torrent Bosch PSC
Eugènia Comas Alsina ERC
El Sr. Postigo explica que el seu grup no presenta cap candidat ja que pensa que no té cap
possibilitat d’accedir a l’Alcaldia, per la qual cosa el seu vot serà l’abstenció.
El Sr. Galobardes en representació del grup Independents per Llagostera tampoc presenta
candidat.
Seguidament es procedeix efectuar la votació ordinària per a l’elecció de l’Alcalde, amb el
següent resultat:
J. Fermí Santamaria Molero 7 (CiU i IxLlagostera)
Jesús Torrent Bosch 2 (PSC)
Eugènia Comas Alsina 2 (ERC)
Queda, per tant, proclamat Alcalde el Sr. J. Fermí Santamaria Molero, atès que és el candidat que
ha obtingut major nombre de vots.
Seguidament el Sr. Alcalde promet el càrrec d’acord amb la fórmula establerta i pren possessió
de l’Alcaldia i passa a presidir la sessió.
El Sr. Alcalde dóna la paraula als representants dels diferents grups polítics, començant pels que
han obtingut menys nombre de regidors.
El Sr. Galobardes, del grup d’IxLlagostera, pren la paraula i diu en primer lloc que vol felicitar el
Sr. Santamaria per la seva elecció com a Alcalde de Llagostera. Seguidament diu que el seu grup
ha fet una pacte de govern amb CiU en base a unes línies bàsiques. Afegeix que era necessari un
canvi en el govern municipal i així ha quedat reflectit en el resultat de les eleccions. Diu que la
voluntat del seu grup era i és treballar pel poble fos quin fos el resultat i que té moltes ganes de
treballar i pensa que hi ha molta feina a fer i que el diàleg per fer un equip govern per la seva part
estava obert a altres formacions i segueix obert, tot i que algunes no ho han cregut adient. Acaba
dient que espera poder treballar pel poble amb tranquil·litat.

La Sra. Comas, en representació del grup d’ERC, pren la paraula i en primer lloc felicita el Sr.
Santamaria per la seva elecció com a Alcalde. Explica que el seu grup va rebre l’oferiment del
grup de CiU per fer un govern de consens, però que varen comprovar els diferents programes i
que hi havia algun tema amb el qual no estaven d’acord i, per tant, la seva opció ha estat
quedar-se a l’oposició, essent conscients a més que des de l’oposició es pot treballar igual que en
el govern, ja que una bona oposició fa un equip de govern fort. Afegeix que la seva forma de
treballar serà fent propostes i que el seu tarannà serà dialogant. Finalment demana que les vies de
participació que actualment hi ha es millorin per tal d’aconseguir que en les properes eleccions
locals hi hagi menys abstenció.
El Sr. Lluís Postigo, en representació del grup d’Iniciativa per Catalunya, pren la paraula i
felicita el Sr. Santamaria per la seva elecció com a Alcalde i diu que, malgrat que ells s’han
abstingut en la votació, és l’Alcalde de Llagostera i, per tant, també el seu alcalde. Afegeix que
faran una oposició constructiva i respectuosa i que espera que es gestioni l’Ajuntament amb
transparència. Diu que ahir es varen celebrar els 30 anys de les primeres eleccions democràtiques
i que des de llavors s’han fet set eleccions municipals i que hi ha hagut governs de diferents
colors i composició i que pensa que l’alternança és mostra de la maduresa democràtica. Espera i
desitja que ara els grups de l’oposició tinguin un tracte diferent del que rebien fa vuit anys.
També felicita la resta de candidatures pel resultats obtinguts i el grup d’Independents pel pacte
de govern. Seguidament diu que demana disculpes al Sr. Galobardes per les declaracions que va
fer dient que no pactarien amb el grup d’Independents per qüestions personals, ja que pensa que
aquestes declaracions no varen ésser afortunades. Diu que accepten estar a l’oposició sense
ressentiment i que la seva voluntat és evitar la crispació sense que això vulgui dir que no
discrepin. Seguidament felicita especialment ERC pels resultats que diu s’han incrementat en un
50% en relació a l’any 1995 i també el grup del PSC, que també ha incrementat el nombre de
vots, així com també el seu propi grup. També diu que vol felicitar el grup de CiU, tot i que ha
baixat en relació a l’any 1995 un 20%. Explica que la mateixa nit de les eleccions el seu grup ja
va decidir estar a l’oposició, ja que a més consideren que es pot tenir un bon govern si hi ha una
bona oposició i que estava clar des del primer moment que l’opció de govern era la que ha sortit
finalment. Diu que agraeix l’oferiment del grup de CiU de formar un govern de consens, tot i
que pensa que més que res era un gest. A continuació fa una crítica i diu que es varen sentir
dolguts per l’expressió que feia servir a la campanya electoral el grup de CiU, que deia que a
l’Ajuntament no volien fer el que els donés la gana i en canvi la manca de concreció del
programa d’aquest grup fa que es pugui pensar que sí que faran el que els doni la gana. Diu que
són conscients que determinats projectes que estan mig fets no iran enrere ja que estan molt
enllestits, però sí que estan preocupats per altres que entenen que són beneficiosos per al poble.
Seguidament fa l’oferiment de fer un traspàs tranquil i es posa a disposició dels nous regidors per
informar de tots el temes. Diu que donen un marge de tres mesos perquè el nou Ajuntament se
situï i veure el tarannà del nou equip i després començaran a plantejar propostes. Afegeix que
l’ENTESA deixa l’Ajuntament en unes bones condicions ja que deixen molts projectes i una
bona situació econòmica, uns 12 milions d’euros en comptes bancaris, tot i que és cert que
alguna part ja està compromesa. Afegeix que quan ells varen entrar com a equip de govern varen
trobar un Ajuntament sanejat econòmicament, tot i que en aquell moment no hi havia projectes
redactats o en marxa.
El Sr. Torrent, en representació del grup del PSC, pren la paraula i diu el següent:
“Avui fa 30 anys i un dia que tenim la gran sort de gaudir d’un sistema democràtic que permet a
la ciutadania escollir lliurement els seus representants, per això és per a mi un gran honor

acceptar el nomenament com a regidor electe a l’Ajuntament de Llagostera pel grup municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Assumeixo aquest nomenament amb la responsabilitat que comporta el suport que han manifestat
els nostres electors i la confiança que han posat en el nostre projecte.
El meu grup ha considerat que el mandat de les urnes ha estat clar i que la nostra tasca en els
propers 4 anys consisteix a fer una bona oposició.
Penso que, per salut democràtica, tant important és la tasca del govern com la de l’oposició si es
fan amb rigor, eficàcia i sentit comú. Treballant pel bé del poble.
Per a nosaltres un govern de consens només és justificable quan hi ha un repartiment de regidors
molt igualat o bé en casos excepcionals, com ara situacions de catàstrofe que fessin necessària la
implicació de tots els regidors en el govern o també si calgués frenar una opció antidemocràtica
o xenòfoba que provés d’usurpar el govern. Afortunadament aquestes dues darreres situacions no
s’han produït i esperem que no es produeixin mai.
Estem en una democràcia normalitzada i això és un privilegi que entre tots hem de mantenir.
En nom del meu grup municipal felicito el nou equip de govern constituït i li desitjo un bon
mandant. Nosaltres també tenim la mà estesa a l’equip de govern per contribuir en el bon
funcionament del poble i creiem que per a les decisions importants sí que cal buscar el màxim
consens.
També vull manifestar que seguirem amb la nostra forma diferent de fer política, amb coherència
i rigor. Farem una oposició responsable i seguirem actuant en la nostra línia de proximitat a la
ciutadania, sense crispació ni desqualificacions personals.
Donarem suport a aquelles propostes que considerem que beneficien la població i vetllarem
perquè en tot moment es respecti la llei i la voluntat de les persones. Direm la nostra per
millorar les propostes de l’equip de govern o per intentar reconduir aquelles que no considerem
oportunes. Tot això amb un treball acurat per tal d’influir en l’acció de govern amb l’objectiu de
donar el millor servei al poble de Llagostera.
Estem aquí per representar tots els ciutadans i ciutadanes de Llagostera, als que ens han donat
suport i als que han triat altres opcions, per això estem a disposició de la ciutadania, perquè ens
feu arribar les vostres inquietuds i els vostres suggeriments, per explicar-vos les coses i donarvos resposta en la mesura que ens sigui possible. Seguirem sent transparents i us direm sempre
el que pensem. “
El Sr. Santamaria pren la paraula i diu que vol agrair a tothom l’assistència a aquest Ple de
constitució de l’Ajuntament. Diu que avui comença una etapa que està segur que estarà marcada
per la col·laboració i el respecte. Seguidament diu que també agraeix els vots que ha tingut el seu
grup i que treballaran perquè les properes eleccions siguin més participatives que aquestes.
Es dirigeix al Sr. Postigo i li diu que durant la campanya no era la seva intenció fer al·lusió a
ningú i que vol dir-li que agraeix la feina que han fet durant aquests anys i el felicita per la tasca,
ja que és plenament conscient que governar no és fàcil, per la qual cosa demana un aplaudiment
per a l’equip de govern sortint. Explica que ha intentat fer un equip de consens, ja que a nivell de
poble costa pensar com a polític i es pensa més en les persones. Explica que per tal d’aconseguir
el consens en el govern va fer una torn de reunions amb els diferents grups, ja que volien el
màxim de representants a l’equip de govern, però això no ha estat possible. Diu que si
acompleixen els propòsits que han manifestat aquí els representants de tots el grups es veu que
serà una oposició constructiva. Assegura que amb ell segur que no es donarà la situació en el
tracte a l’oposició de fa vuit anys de la qual es queixava el Sr. Postigo, ja que el que es vol és
millorar el poble de Llagostera. Quant a la comparativa de vots que ha fet el Sr. Postigo en
relació als resultats de l’any 1995, li ha de dir que l’any 1995 no hi havia tants partits que es
presentessin, i que per altra banda creu que és millor oblidar el passat i mirar cap al futur.

Afegeix que li agradaria d’aquí a quatre anys fer la comparativa i veure que CiU ha guanyat el
20% perdut i que ha incrementat encara més el seu vot. Diu que per governar també s’ha de tenir
en compte que hi ha persones, tot el personal, amb el qual s’ha de comptar i l’Ajuntament com a
empresa ha d’intentar estar propera a ells i s’han de sentir incentivats i útils. A continuació diu
que també en aquesta tasca de govern s’ha de comptar amb la famílies, ja que calen moltes hores
de dedicació i també diu que vol agrair al Sr. Galobardes que hagi volgut formar part d’aquest
equip de govern. Explica que ell personalment deu molt al poble de Llagostera i que està content
perquè se li dóna l’oportunitat de treballar pel poble i intentar fer per Llagostera tot el que
Llagostera ha fet per ell. Informa que es faran grups de treball pels diferents temes dels quals
podran formar part tothom que hi estigui interessat i que espera que entre tots puguin fer
Llagostera. Acaba fent un Visca per Llagostera i un Visca per Catalunya.
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts menys cinc minuts d’una s’aixeca la sessió de
la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho
certifico.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

ACTA Nº 10/2007 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 11 DE JULIOL DE 2007.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia onze de juliol de l’any dos mil set es
reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió extraordinària sota la Presidència de
l’Alcalde Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep
Aliu Mundet, Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Cristina Campeny Planas,
Xavier Vilella Bayé, Jesús Torrent Bosch, Ricard Bordàs Pons, Montserrat Masdevall
Roca, Eugènia Comas Alsina, Antoni Navarro Robledo i Eduard Galobardes Jorba.
El Regidor Sr. Lluís Postigo García s’incorporarà al moment que es dirà.
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
El Sr. Alcalde declara oberta la sessió.
1r.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA ADOPTADES
DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR I ALTRES ASSUMPTES.El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia núms. 783 a 1080 i diu que
es poden consultar pels interessats.
Seguidament el Sr. Alcalde diu que, tot i que en poblacions de menys de 20.000
habitants no és preceptiva l’existència del grups municipals, els diferents partits o grups

que composen la Corporació han comunicat que es constitueixen en grups municipals i
han designat els seus portaveus, i per tant queden constituïts els següents grups
municipals: ICV, ERC, PSC, CiU i IxLL.
El Sr. Alcalde explica que el seu grup ha designat com a portaveu el Sr. Ramon Soler i
que ell es reserva la funció de moderador.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PER LES
QUALS ES NOMENEN TINENTS D’ALCALDE I MEMBRES DE LA JUNTA
DE GOVERN I DELEGATS EN DIFERENTS ÀREES DE LA SEVA
COMPETÈNCIA.El Sr. Alcalde dóna lectura a les següents resolucions de l’Alcaldia:
Núm. 961, de nomenament de Tinents d’Alcalde:
“Constituït el Ple de l’Ajuntament el passat 16 de juny de 2007 i vist l’article 46 del
R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
RESOLC
Primer.- Nomenar Tinents d’Alcalde els Regidors següents:
1r.- Josep ALIU MUNDET
2n.- Eduard GALOBARDES JORBA
3r.- Montserrat VILÀ AÑÓN
4t.- Cristina CAMPENY PLANAS

Els Tinents d’Alcalde, d’acord amb l’article 47 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, substituiran aquesta Alcaldia en la totalitat de les seves funcions i per
ordre del seu nomenament en els casos d’absència, malaltia o impediment que la
impossibiliti per a l’exercici de les seves competències, així com portar a terme les
funcions d’Alcalde en el supòsit de vacant de l’Alcaldia fins a la presa de possessió del
nou Alcalde.
Segon.- Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri.
Tercer.- Disposar la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província.
Manat i signat a Llagostera el dinou de juny de dos mil set.”
Núm. 962, de designació de membres de la Junta de Govern Local:
“Constituït el Ple de l’Ajuntament el passat 16 de juny de 2007 i vist l’article 52 del
R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
RESOLC
Primer.- Designar com a membres de la Junta de Govern Local els següents Regidors:
Josep ALIU MUNDET
Eduard GALOBARDES JORBA
Montserrat VILÀ AÑÓN
Cristina CAMPENY PLANAS
Segon.- Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri.

Tercer.- Disposar la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província.
Manat i signat a Llagostera el dinou de juny de dos mil set.”
Núm. 963, d’establir la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local:
“Vist l’article 112 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
RESOLC
Primer.- Establir una periodicitat setmanal de les sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local, que tindran lloc el dimarts a les nou del vespre, sempre que coincideixi
en dia hàbil. Si coincideix en dia festiu o vigília, l’Alcalde fixarà la data de celebració
de la sessió
Segon.- Donar-ne compte a la Junta de Govern Local i al Ple en la primera sessió que
tinguin.
Tercer.- Disposar la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
Manat i signat a Llagostera el dinou de juny de dos mil set.”
Núm. 1029, de delegació de competències de la Junta de Govern Local:
“Vist el que disposen els articles 21.3 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local; els articles 54 i 56 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 43, 114 i següents 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, i en virtut de les facultats que tinc conferides legalment,
RESOLC
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions:
EN MATÈRIA D’URBANISME
a)
Aprovació definitiva dels instruments de gestió urbanística (projectes
d’urbanització, de compensació, de reparcel•lació, d’expropiació, delimitació d’unitats
d’actuació, canvis de sistema d’actuació, estatuts i bases de compensació, etc.), en el
supòsit que s’hagin presentat al•legacions en el tràmit d’informació pública.
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, HISENDA I PATRIMONI
a)
Autoritzar i disposar inversions reals i reconèixer les obligacions que se’n
deriven per les facultats que provenen de l‘article 274 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, quan superin els 2.500 euros.
b)
Autoritzar i disposar despeses de béns corrents, subministraments, assistència
tècnica, treballs específics i concrets no habituals i gestió de serveis públics, quan
superin els 2.500 euros.
c)
Aprovar les liquidacions dels padrons de tributs.
d)
Acceptar expressament els béns adquirits a títol lucratiu quan l’adquisició sigui
incondicional.
e)
Autoritzar els convenis amb entitats i associacions privades del municipi i
atorgament de subvencions que no superin el 2 per 100 dels recursos ordinaris del
Pressupost General.

f)
Acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l’Alcaldia, la sol•licitud de
subvencions d’organismes, institucions i entitats, públiques o privades, i acceptar les
que no siguin competència del Ple.
g)
Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10
per 100 dels recursos ordinaris del pressupost; incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les
anualitats no superi el percentatge indicat referit als recursos ordinaris del Pressupost
del primer exercici.
h)
L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels
recursos ordinaris així com l’alienació del patrimoni quan no superi el percentatge
indicat en els següents supòsits:
•
La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost
•
La de béns mobles, trets els declarats de valor històric i artístic, l’alienació dels
quals no estigui prevista
i)
L’aprovació de projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
EN MATÈRIA D’ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
a)
Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel
Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de
provisió de llocs de treball.
b)
Nomenar funcionaris o contractar personal indefinit, en virtut d’oposició,
concurs-oposició, o concurs, a proposta del tribunal qualificador, i resoldre i adjudicar
els guanyadors de concursos i les beques de durada igual o superior a un any.

c)
Nomenar personal interí i contractar personal laboral en casos de màxima
urgència.
d)
Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc
de treball de l’entitat local, o d’una altra administració pública.
e)
Aprovar la permuta de càrrecs dels funcionaris que els ocupen en propietat.
f)
Declarar i resoldre totes les situacions administratives del personal funcionari i
laboral, i concedir les jubilacions de qualsevol tipus.
g)
Efectuar l’assignació individualitzada del complement de productivitat i de les
gratificacions, d’acord amb les normes estatals reguladores de les retribucions del
personal al servei de les entitats locals.
h)
Autoritzar l’exercici d’un segon lloc de treball de caràcter públic al personal
dependent de l’entitat local.
i)
Corregir i sancionar el personal funcionari i laboral, segons el procediment
corresponent, per la comissió d’infraccions lleus, greus o molt greus, tret la separació
del servei i l’acomiadament.
j)
Aprovar les bases per a la selecció de personal permanent i no permanent.
k)
Aprovar els plans de formació del personal.
Segon.- Les delegacions atorgades requeriran, 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’art. 114.1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i tindrà efectes a
partir del dia següent al de la data d’aquest Decret.
Tercer.- Es donarà compte d’aquest Decret a la Junta de Govern Local i al Ple
municipal en la primera sessió que tinguin, i es procedirà a publicar-lo al BOP de
Girona.
Manat i signat a Llagostera el vint-i-nou de juny del dos mil set.”

Núm.1014 de delegació de competències en els Regidors:
“Constituït el Ple de l’Ajuntament el passat 16 de juny de 2007, vist l’article 23.4 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, vist l’article 56 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 l’article 43 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
RESOLC
Primer.- Delegar en els Regidors següents les atribucions que s’especifiquen:
JOSEP ALIU MUNDET
Cultura i festes
 Organització cursos i activitats
 Equipaments culturals
 Patrimoni cultural
 Memòria històrica
 Foment i relació amb entitats i associacions
EDUARD GALOBARDES JORBA
Urbanisme i ordenació del territori
 Planejament, gestió, execució i disciplina urbanística

 Llicències d’activitats
 Manteniment edificis serveis generals
 Promoció del sòl industrial
Noves tecnologies
MONTSERRAT VILÀ AÑÓN
Educació
Sanitat
Cementiri i serveis funeraris
Solidaritat i cooperació
CRISTINA CAMPENY PLANAS
Serveis socials
Immigració
Tercera edat
Residència Josep Baulida
Joventut
Foment de l’ocupació i borsa de treball
RAMON SOLER SALVADÓ
Hisenda
Promoció local
Protocol
Informació i comunicació

XAVIER VILELLA BAYÉ
Pagesia
 Camins
 ADF
 Promoció d’activitats rurals
Medi ambient
 Recollida i gestió de residus
 Control de plagues
 Control d’animals de companyia
Protecció civil
Segon.- Mantenir per a aquesta Alcaldia les atribucions següents i aquelles que no hagin
estat objecte de delegació:
Seguretat ciutadana
Personal
Esports
Participació ciutadana
Patrimoni municipal del sòl i habitatge social
Obres i serveis
 Mercat

Tercer.- Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que tingui.
Quart.- Disposar la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província.
Manat i signat per l'Alcalde a Llagostera el dia 27 de juny de 2007.”
En aquest punt s’incorpora el Sr. Postigo.
Delegacions de les presidències del Consell i del Patronat de la Residència Josep
Baulida:
Núm.1051 de delegació de la Presidència del Consell Escolar Municipal:
“Vist l’article 43 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i
D’acord amb el Reglament que regeix el Consell Escolar Municipal,
RESOLC
Primer.- Delegar la Presidència del Consell Escolar Municipal en la Regidora Sra.
Montserrat Vilà Añón.
Segon.- Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri.
Tercer.- Disposar la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província.
Manat i signat a Llagostera el cinc de juliol de dos mil set.”
Núm. 1054 de delegació de la Presidència del Consell Escolar de la Llar d’Infants
Municipal “El Niu”:

“Vist l’article 43 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i
D’acord amb el Reglament que regeix el Consell Escolar de la Llar d’Infants municipal
El Niu,
RESOLC
Primer.- Delegar la Presidència del Consell Escolar de la Llar d’Infants municipal El
Niu en la Regidora Sra. Montserrat Vilà Añón.
Segon.- Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri.
Tercer.- Disposar la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província.
Manat i signat a Llagostera el cinc de juliol de dos mil set.”
Núm.1055 de delegació de la Presidència del Consell Municipal del Patrimoni Cultural:
“Vist l’article 43 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i
D’acord amb el Reglament que regeix el Consell Municipal del Patrimoni Cultural,
RESOLC
Primer.- Delegar la Presidència del Consell Municipal del Patrimoni Cultural en el
Regidor Sr. Josep Aliu Mundet.
Segon.- Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri.
Tercer.- Disposar la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província.
Manat i signat a Llagostera el cinc de juliol de dos mil set.”

Núm.1056 de delegació de la Presidència del Consell Municipal de Comunicació Local:
“Vist l’article 43 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i
D’acord amb el Reglament que regeix el Consell Municipal de Comunicació Local,
RESOLC
Primer.- Delegar la Presidència del Consell Municipal de Comunicació Local en el
Regidor Sr. Ramon Soler Salvadó.
Segon.- Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri.
Tercer.- Disposar la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província.
Manat i signat a Llagostera el cinc de juliol de dos mil set.”
Núm. 1050 de delegació de la Presidència del Patronat Municipal de la Residència
Josep Baulida:
“Vist l’article 43 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i
D’acord amb els Estatuts que regeixen el Patronat Municipal de la Residència Josep
Baulida,
RESOLC
Primer.- Delegar la Presidència del Patronat Municipal de la Residència Josep Baulida
en la Regidora Sra. Cristina Campeny Planas.
Segon.- Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri.
Tercer.- Disposar la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província.
Manat i signat a Llagostera el cinc de juliol de dos mil set.”

3r.- ACORD SOBRE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES
DEL PLE:
El Sr. Alcalde llegeix la proposta següent, que és aprovada per unanimitat.
“Atès allò que disposa l’article 46 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, modificada per la llei 11/1999, de 21 d’abril i vist l’article 78 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’Alcalde Sr. Fermí Santamaria
Molero proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Establir la periodicitat mensual de les sessions ordinàries del Ple, que tindran
lloc l’últim dimecres de cada mes, a les vint-i-una hores, sempre que coincideixi en dia
hàbil. Si la data del Ple coincideix en dia festiu o vigília, l’Alcalde fixarà la data de la
convocatòria.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.”
4t.- ACORD SOBRE LA CREACIÓ, LA COMPOSICIÓ I LA PERIODICITAT
DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS:
Es llegeix la proposta d’acord i seguidament el Sr. Alcalde explica que es vol facilitar la
participació a tots els membres de l’Ajuntament, ja que d’aquesta forma es facilita la
participació.

A continuació el Sr. Alcalde diu que es modifica la proposta presentada, ja que, d’acord
amb els diferents grups, les reunions de les comissions informatives es faran els dijous i
no els dimecres com estava previst inicialment.
El Sr.Postigo demana que puguin assistir a les comissions tots els regidors, ja que
tampoc representa res de nou perquè ja es venia fent.
S’aprova la següent proposta per unanimitat, amb les esmenes proposades:
“Vistos els articles 123 i següents, 127 i 134 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, l’Alcalde Sr. Fermí Santamaria Molero proposa al Ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- Crear Comissions Informatives Permanents, que seran presidides per
l’Alcalde, i la denominació i la composició de les quals serà la següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA 1
ESPORTS
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
CULTURA I FESTES
EDUCACIÓ
SANITAT
CEMENTIRI
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
SERVEIS SOCIALS
IMMIGRACIÓ
TERCERA EDAT
RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA

JOVENTUT
FOMENT DE L’OCUPACIÓ
En seran membres:
CiU: Fermí Santamaria Molero, que la presidirà
CiU: Josep Aliu Mundet
CiU: Montserrat Vilà Añón
CiU: Cristina Campeny Planas
PSC: Ricard Bordàs Pons (titular) Jesús Torrent Bosch (suplent)
ERC: Eugènia Comas Alsina (titular) Antoni Navarro Robledo (suplent)
ICV-EUA-EPM: Montserrat Masdevall Roca (titular) Lluís Postigo Garcia (suplent)
COMISSIÓ INFORMATIVA 2
SEGURETAT CIUTADANA
PERSONAL
PATRIMONI MPAL. DEL SÒL I HABITATGE SOCIAL
OBRES I SERVEIS
MERCAT
URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
NOVES TECNOLOGIES

HISENDA
PROMOCIÓ LOCAL
PROTOCOL
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
PAGESIA
MEDI AMBIENT
PROTECCIÓ CIVIL
En seran membres:
CiU: Fermí Santamaria Molero, que la presidirà
IxLL: Eduard Galobardes Jorba
CiU: Ramon Soler Salvadó
CiU: Xavier Vilella Bayé
PSC: Jesús Torrent Bosch (titular) Ricard Bordàs Pons (suplent)
ERC: Antoni Navarro Robledo (titular) Eugènia Comas Alsina (suplent)
ICV-EUA-EPM: Lluís Postigo Garcia (titular) Montserrat Masdevall Roca (suplent)
Segon.- La Comissió Informativa 2 també farà les funcions de Comissió Especial de
Comptes.
Tercer.- Establir la periodicitat mensual de les sessions ordinàries de les Comissions
Informatives, que tindran lloc a les vint-i-una hores del dijous anterior a l’assenyalat per
a la celebració dels Plens ordinaris. Si la data de celebració coincideix en dia festiu o
vigília, l’Alcalde fixarà la data de la convocatòria.
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.”
5è.- ACORD SOBRE EL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS.El Sr. Navarro demana que s’esmeni un error de la proposta, pel que fa a l’apartat del
Patronat Municipal d’Esports, ja que allà on diu Consell del Patronat ha de dir Junta de
Govern i viceversa.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen amb les esmenes presentades:
“D’acord amb la legislació vigent i els estatuts, les bases i els reglaments que regeixen
els patronats municipals, els consells i els òrgans col·legiats on està representat
l’Ajuntament, es proposa al Ple el següent acord:
Primer.- Nomenar els següents representants en els patronats municipals, els consells i
els òrgans col·legiats on està representat l’Ajuntament:

Càrrec
Presidenta
Regidor
Regidor
Regidor

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Nom
Montserrat Vilà Añón
Eduard Galobardes Jorba
Jesús Torrent Bosch
Eugènia Comas Alsina

Grup polític
CiU
IxLL
PSC
ERC

Hi podrà assistir també, amb veu i sense vot, un membre dels grups municipals no
representats.
CONSELL ESCOLAR DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “EL NIU”

Càrrec
Presidenta
Regidor
Regidor

Nom
Montserrat Vilà Añón
Cristina Campeny Planas
Eugènia Comas Alsina

Grup polític
CiU
CiU
ERC

Hi podrà assistir també, amb veu i sense vot, un membre dels grups municipals no
representats.

Càrrec
President
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

CONSELL MUNICIPAL DEL PATRIMONI CULTURAL
Nom
Grup polític
Josep Aliu Mundet
CiU
Eduard Galobardes Jorba
IxLL
Ricard Bordàs Pons
PSC
Montserrat Masdevall Roca
ICV-EUIA
Eugènia Comas Alsina
ERC

Càrrec
President
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

CONSELL MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ LOCAL
Nom
Grup polític
Ramon Soler Salvadó
CiU
Eduard Galobardes Jorba
IxLL
Jesús Torrent Bosch
PSC
Lluís Postigo Garcia
ICV-EUIA
Antoni Navarro Robledo
ERC

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE LLAGOSTERA
Consell del Patronat:
Càrrec
Nom
Grup polític
President
Fermí Santamaria Molero
CiU
Regidor
Josep Aliu Mundet
CiU
Regidor
Eduard Galobardes Jorba
IxLL
Regidor
Jesús Torrent Bosch
PSC
Regidor
Lluís Postigo Garcia
ICV-EUiA
Hi assistirà també com a Regidor convidat, amb veu però sense vot, el Regidor Antoni
Navarro Robledo d’ERC.
Junta de Govern:
Càrrec
Nom
President
Fermí Santamaria Molero
Regidor
Josep Aliu Mundet
Regidor
Jesús Torrent Bosch

Grup polític
CiU
CiU
PSC

PATRONAT RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA DE LLAGOSTERA

Càrrec

Nom

Grup polític

President
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
(1)
Vocal
Vocal
Vocal

Cristina Campeny Planas
Montserrat Vilà Añón
Josep Aliu Mundet
Ricard Bordàs Pons
Montserrat Masdevall Roca
Antoni Navarro Robledo
Josep Agustí Canals
Montserrat Calm Soler
Immaculada Petit Guinart

CiU
CiU
CiU
PSC
ICV-EUIA
ERC
-------------------------

(1) Amb un sol vot
ENTITATS URBANÍSTIQUES
Càrrec
Representant

Nom
Eduard Galobardes Jorba

Grup polític
IxLL

CONSORCI DE LES VIES VERDES
Càrrec
Representant

Nom
Xavier Vilella Bayé

Grup polític
CiU

MANCOMUNITAT DE LA CONCA DEL RIDAURA
Càrrec
Representant
Suplent
Representant (2)

Suplent (2)

Nom
Fermí Santamaria Molero
Ramon Soler Salvadó
Jesús Torrent Bosch
Lluís Postigo Garcia
Eugènia Comas Alsina
Ricard Bordàs Pons
Montserrat Masdevall Roca
Antoni Navarro Robledo

Grup polític
CiU
CiU
PSC
ICV-EUiA
ERC
PSC
ICV-EUiA
ERC

(2) Se succeiran per aquest ordre durant el mandat i, per tant, es produirà el relleu en el
període de 16 mesos.
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Càrrec
Representant

Nom
Montserrat Vilà Añón

Grup polític
CiU

CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT

Càrrec
Representant

Nom
Xavier Vilella Bayé

Grup polític
CiU

CONSORCI DE LES GAVARRES
Càrrec
Representant

Nom
Xavier Vilella Bayé

Grup polític
CiU

ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS
Càrrec
Representant

Nom
Josep Aliu Mundet

Grup polític
CiU

LOCALRET
Càrrec
Representant

Nom
Eduard Galobardes Jorba

Grup polític
IxLL

RETECORK
Càrrec
Representant

Nom
Ramon Soler Salvadó

Grup polític
CiU

Segon.- Comunicar aquest acord a tots els organismes on l’Ajuntament té representació.

6è.- APROVAR LA RETRIBUCIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ:
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Soler hi proposa una esmena en el sentit
d’incloure un apartat a la proposta on s’especifiqui la penalització en cas que
l’assistència a les sessions siguin inferiors al 80% que es fixa i proposa que es penalitzi
amb una mensualitat per cada sessió que excedeixi. Seguidament el Sr. Soler diu que
aquest tema de les retribucions és un tema polèmic cada quatre anys quan es
constitueixen les corporacions i com que no hi ha res legislat només es té com a
referència les recomanacions de les associacions municipalistes com són l’Associació
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, i que també s’ha mirat
la referència dels pobles veïns. Diu que es creu necessari que hi hagi una dedicació
exclusiva per part de l’Alcalde i que per fixar el sou s’han utilitzat les directrius de
l’Associació Catalana de Municipis, ja que és la que s’adapta més a la realitat de
Llagostera, ja que fixa una trams, cosa que no fa la recomanació de la Federació.
Segueix dient que l’Associació Catalana de Municipis recomana un mínim de 40.000--€
per a un poble com Llagostera i que, tenint en compte el volum de feina i l’increment
importat de població que està experimentant, es veu justificat aprovar la quantitat que
es proposa, tot i que són conscients que aixecarà polèmica. Segueix dient que, pel que
fa a les indemnitzacions a regidors i a grups polítics, també s’han seguit les
recomanacions de l’ACM, que els criteris per aquests conceptes són diferents dels que
hi havia fins ara, però que la intenció ha estat facilitar la tasca de l’oposició i, per tant,
s’ha incrementat la quota fixa per grup.

El Sr. Torrent demana que, tot i que a l’ultima reunió es va parlar que les intervencions
al Ple es fessin començant pel grup menys votat, pensa que és més adient que es faci de
la manera que s’havia fet fins ara, o sigui que primer intervingui el grup més votat.
Cap dels assistents es manifesta en contra de la proposta del Sr. Torrent.
Seguidament el Sr. Torrent diu que, pel que fa a la proposta de retribucions, ha de dir
que el seu grup veu la necessitat que l’Alcalde de Llagostera tingui una dedicació plena
a l’Ajuntament, però que no obstant això troben excessiu l’increment del 88% en relació
a les últimes retribucions aprovades i que el seu grup hagués estat més moderat en fixar
les retribucions. Quant a les assignacions per als grups polítics, diu que són del tot
insuficients, ja que cal que els grups municipals puguin disposar d’assignacions
suficients per funcionar i fer política, que és al seva feina, i que la quantitat assignada
de 115 euros és del tot insuficient.
A continuació el Sr. Postigo pren la paraula i fa referència a l’acta de la sessió plenària
del dia 8 de març del 2000, en la qual es va aprovar una dedicació parcial a favor de
l’Alcalde, i que un membre de CiU, concretament el Sr. Comas regidor en aquell
moment, va fer una forta oposició al fet que l’Alcalde tingués una dedicació parcial i
fins i tot es va arribar a dir que era la primera vegada que algú anava a l’Ajuntament a
servir-se del poble. Afegeix que està clar que el tema de la retribució dels electes és una
tema controvertit i que actualment ningú qüestiona que Llagostera tingui la necessitat
que el seu Alcalde i els seus Regidors tinguin una importat dedicació a les tasques
públiques i que aquesta dedicació hagi d´ésser retribuïda i que en tot cas un altre tema
és la quantia d’aquesta retribució i que és precisament el que costa precisar i posar-se
d’acord. Afegeix que durant la campanya el grup de CiU va dir que faria una política de
contenció de la despesa i que la proposa que ara es fa no és coherent amb el que es va
dir ni proporcionada. Quant al que ha dit el Sr. Soler de les recomanacions que s’han

tingut en compte, creu que no es pot agafar només el que convé ja que hi ha
recomanacions que no s’han tingut en compte.
Seguidament pren la paraula el Sr. Navarro i diu que havien demanat poder passar unes
diapositives perquè s’entengués millor el tema, cosa que els ha estat denegada. A
continuació fa referència a una acta de la sessió del Ple de l’abril del 2000, en el qual el
Sr. Ramírez, membre del grup de CiU, també manifestava el desacord per les
retribucions de l’Alcalde i pregunta quina és al coherència del grup de CiU en aquest
tema. Afegeix que estan d’acord que hi ha d’haver dedicació exclusiva però, també
voldria que es definís aquest terme, pensa que això treu credibilitat i que ells seran
coherents amb la seva postura a favor de la dedicació exclusiva però pel que fa a la
retribució, creu que hauria d’ésser de 25.000--€ anuals i que no li serveix que es digui
que s’ha fet la comparativa amb altres pobles, ja que ells ha consultat a Internet a la
pàgina Vilaweb i fent la comparativa Llagostera és dels alts. Seguidament relaciona els
pobles dels quals ha trobat informació i diu que no és cert que s’hagi pres com a
exemple els pobles dels voltants ja que no tenen aquestes quantitats. Pel que fa a la
resta de retribucions, diu que fa quatre anys que es varen fixar les quanties i que s’han
anat incrementant amb l’IPC i, per tant, no han tingut pèrdua de poder adquisitiu, per la
qual cosa tampoc està justificat l’increment i demana què és el que es considera que ha
canviat perquè ara s’hagi de cobrar més i que creu que quan a la resta de treballadors
se’ls ha demanat contenció encara és menys justificable i la seva proposta seria que es
mantingués el que s’està cobrant ara.
El Sr. Galobardes pren la paraula i diu que està d’acord amb la proposta i que troben la
postura de l’oposició mesquina, que coneix bé el tema i pensa que, tenint en compte

les hores que fa l’Alcalde, no li surt a compte si es té en compte que es parla d’un sou
de 2.300--euros al mes i, tot i que sap que hi ha gent que ho trobarà excessiu i que sap
que hi ha gent que ha de passar amb pocs diners, al seu entendre l’Alcalde ha d’estar
ben retribuït i a més està convençut que s’ho defensa amb escreix.
El Sr. Soler pren la paraula i diu que la situació de l’Ajuntament de Llagostera no és la
mateixa dels ajuntaments que ha citat el Sr. Navarro, ja que la majoria d’alcaldes
d’aquests municipis tenen altres càrrecs o empreses públiques per les qual també
perceben retribucions i també l’Alcalde de Llagostera abans tenia una altra feina o bé
era parlamentari. Diu que si es fan els comptes el sou de l’Alcalde representa sis euros
anuals per cada llagosterenc Diu que també cal tenir en compte que molts municipis
compten amb més dedicacions, sense que això vulgui dir que a Llagostera no es pugui
donar el cas. Segueix dient que en pocs anys Llagostera ha incrementat en un 50% la
població i que les necessitats s’han incrementat molt i que la gent vol un bon servei i
que implica una dedicació i que l’anterior Alcalde era parlamentari i això li permetia
percebre una retribució menor de l’Ajuntament. Afegeix que en el total de les
retribucions s’està a un 40% de les recomanacions de les associacions municipalistes i
que està convençut que serà rendable per a l’Ajuntament. Pel que fa a la petició del Sr.
Torrent d’incrementar la quantia per grup municipal, demana que es faci una proposta
concreta.
El Sr. Torrent diu que en aquest moment no tenen la proposta preparada, però que
pensen que caldria deixar pendent aquest tema concret i parlar-ne. No obstant això
donen un vot de confiança a l’equip de govern per tal que aquesta dedicació, amb la
despesa que planteja, serveixi per estalviar al poble de Llagostera noves despeses en
gerent o assessors externs. Pel que fa al que ha dit el Sr. Galobardes que els grups de
l’oposició tenen una postura mesquina en el tema, vol dir-li que el seu grup no ha tingut

cap postura mesquina sinó que ha exposat el seu punt de vista i que el seu vot serà
l’abstenció, ja que tal com ha dit veuen exagerat el sou de l’Alcalde.
La Sra. Masdevall pren la paraula i diu que no està d’acord amb el que ha dit el Sr.
Galobardes de la postura mesquina, sinó que el seu grup fa una oposició constructiva i
que cal tenir en compte que quan es parla de dedicació exclusiva es parla de 37,5 hores
setmanals i que a més s’ha dit molt que el grup d’ELL ha deixat l’Ajuntament sense
diners i per tant si realment es pensa així no sembla que sigui massa correcte que el
primer que es faci sigui incrementar la despesa en sous de Regidors. Demana si l’equip
de govern troba moral fixar el sou en aquesta quantia pel sou de l’Alcalde.
El Sr. Navarro diu que pensa que tots els grups han parlat amb moderació i que espera
que aquesta crispació que es detecta minvi. També diu que els arguments que ha fet
servir el Sr. Soler per justificar els increments no són vàlids, tot i que és cert que tal
com ha dit el Sr. Soler hi ha veritats, mitges veritats, mentides i estadístiques. Creu que
el tema està en professionalitzar els càrrecs públics o no i que a l’Ajuntament s’hi ve a
treballar i que és evident que hi ha d’haver unes compensacions, però cal mirar el tema
com un servei al poble i ésser coherent.
El Sr. Galobardes diu que quan parlava de mesquinesa no es referia a les persones sinó
als arguments i que, pel que fa al que diu el Sr. Navarro del servei al poble, tothom ha
treballat en les entitats del poble però no es tracta de fer una activitat complementària
sinó de dedicar tota l’activitat a l’Ajuntament.
El Sr. Soler diu que les postures canvien amb el temps com ho demostra el fet que hi ha
persones que varen començar en un determinat partit, després varen formar part d’una

coalició i ara estan en un altre partit. Pel que fa a la proposta de modificar les
indemnitzacions als grups municipals, diu que agraeixen el gest i que ho valoraran,
però que no veuen convenient deixar el tema sobre la taula i que en tot cas se’n pot
parlar i modificar si s’escau.
El Sr. Navarro pren de nou la paraula i per al·lusions respon al Sr. Soler que ell ha
format part de diferents llistes però mai com a militant i que també a l’equip de govern
hi ha persones que no formen par de CiU i que a més havien criticat durant la campanya
tant l’actuació d’ELL com la de CiU. Acaba dient que es pot dir que s’ha inaugurat la
crispació i els personalismes.
El Sr. Alcalde respon a la Sra. Masdevall que moralment estan convençuts de la
proposta, ja que en cas contrari no la defensarien. Acaba dient que la seva jornada
habitual a l’Ajuntament de 8 a 2/4 de 3 i de 2/4 de 5 a les 7 i que la seva dedicació al
poble serà total i espera que doni fruits.
Sotmesa la proposa a votació, és aprovada amb el següent resultat:
A favor
7 (CiU i IxLL)
En contra
4 (ICV i ERC)
Abstenció
2 (PSC)
“Vist el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la dedicació exclusiva de l’Alcalde a l’Ajuntament i una retribució
mensual bruta de 3.500 € per catorze mensualitats.
Segon.- Aprovar les següents indemnitzacions brutes màximes, amb caràcter mensual,
per assistències:

Càrrec
Indemnització
Regidor amb delegacions d’Alcaldia 790,00 €
Regidor sense delegacions d’Alcaldia 230,00 €
Tercer.- Condicionar el cobrament de les indemnitzacions especificades al punt segon a
l’assistència mínima anual del 80 % de les sessions de Plens i de Comissions
Informatives convocades. En cas de no complir aquest mínim es penalitzarà amb la
retribució d’un mes per cada absència.
Quart.- Aprovar la següent dotació econòmica per als grups polítics:
Dotació fixa per grup: 55,00 €
Dotació variable per regidor: 30,00 €
Cinquè.- Les quantitats fixades seran modificades anualment a 1 de gener segons l’IPC
de Catalunya.
Sisè.- Aquest acord tindrà efectes a 17 de juny de 2007.
Setè.- Disposar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.
7è.- PRECS I PREGUNTES.El Sr. Soler fa un prec en el sentit que una vegada per totes es deixin els personalismes
i que amb la seva intervenció precisament el que reclamava era el dret a la gent a
canviar de pensar i que li sembla correcte el raonament del Sr. Navarro i el subscriu i
creu que amb això no s’ha inaugurat cap crispació.

El Sr. Postigo pren la paraula i diu que veuen en el repartiment del cartipàs que ja devia
existir un cert compromís i pregunta si hi algun pacte fet envers els programes del grups
que composen l’equip de govern.
El Sr. Alcalde respon que no hi ha cap pacte en relació als programes i que queda clar
que es tiraran endavant les propostes que es creguin bones dels dos programes i que
quan es va fer l’oferta de formar part del govern a la resta de partits era així com es
pensava funcionar.
El Sr. Postigo diu que el lema de CiU era " no irem a l’Ajuntament a fer el que ens doni
la gana", però ara sembla que sí, que davant la manca de concreció podran fer el que
vulguin, més tenint en compte que hi havia propostes en els programes que no
coincidien, com per exemple el programa d’IxLL semblava que apuntava la forma de
gerència per gestionar l’Ajuntament, i la construcció de la Llar d’infants, cosa que
suposa que ara s’ha descartat.
El Sr. Alcalde respon al Sr. Postigo que cal deixar que la valoració la faci el poble
d’aquí a quatre anys i que es vegi si el poble ha millorat.
El Sr. Galobardes pren la paraula i diu que hi ha un pacte de govern, no de programes,
i que pensa que tots tenen prou seny per parlar dels temes concrets i que hi ha temes que
a causa de l’estat avançat en què es troben, com és el tema de la llar d’infants, no poden
anar enrere. Diu que han trobat consens en el grup de CiU i que hi ha coincidències i
ganes de treballar, tot i que ells segueixen essent crítics amb actuacions passades.
La Sra. Comas pren la paraula i pregunta quan començaran les obres de la llar d’infants,
que varen estar adjudicades el dia 16 de gener. També pregunta com considera l’equip
de govern que estan les finances municipals.
El Sr. Soler respon que, pel que fa a les finances municipals, encara no ho ha pogut
quantificar i espera que en els propers Plens podrà donar-hi resposta.

El Sr. Navarro diu que troba significatiu que sense haver analitzat els números el primer
acord que s’adopti representi un increment de la despesa municipal.
El Sr. Soler respon al Sr. Navarro si sap quan costaran a l’Ajuntament les expropiacions
de terrenys que hi ha iniciades, ja que pensa que és un tema clau per poder conèixer la
situació econòmica de l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde recorda que normalment és donen cent dies al govern entrant.
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que ha examinat el cartipàs municipals i que, si bé
accepten que cada equip de govern pugui organitzar-se com li convingui i en un principi
varen veure una certa coincidència amb la forma que estava organitzada l’Entesa, hi ha
alguns aspectes com és ara el tema del fraccionament de la regidoria de promoció local
que no veuen clar, ja que s’ha posat la promoció a cada regidoria dins de la seva
competència; també diu que no troba correcte que no es contempli enlloc l’educació
d’adults, ni la promoció de la dona, foment de la pau i la memòria democràtica,
mobilitat i transport públic i que al seu entendre seria millor dir salut pública que no
sanitat, i tampoc troba correcte el nom d’obres i serveis sinó que seria millor dir espais
públics i que en lloc de dir promoció local es digués promoció econòmica.
El Sr. Santamaria li respon que en tot cas són criteris diferents i que s’ha fet el cartipàs
de la manera que s’ha cregut que es podria funcionar més bé i espera que ho hagin
encertat.

El Sr. Postigo fa un prec en el sentit que hi ha un vidre del local social de la Caixa que
està trencat i demana que es canviï. També es queixa que al carrer Carrilet on s’estan
fent unes obres posen un camió grua en lloc de demanar tallar un carrer i demana que se
solventi.
El Sr. Alcalde respon que, pel que fa al vidre de la Caixa ja està encarregat, i, pel que
fa al tall de carrer Carrilet, no té constància d’haver signat cap decret, però que
s’informarà.
El Sr. Galobardes s’ofereix perquè qualsevol cosa que es detecti al carrer es truqui a
l’Ajuntament per tal de resoldre-ho sense necessitat d’haver-ho de tractar al Ple.
El Sr. Alcalde també demana als Regidors que si observen alguna anomalia en algun
servei es truqui a l’Ajuntament per tal de donar-hi una ràpida solució.
La Sra. Comas pren al paraula i demana que s’obri al trànsit el sector del Puig del
General com a mínim els caps de setmana.
El Sr. Alcalde respon que els veïns del Puig del General es queixen que passin cotxes
per allà, ja que com que no està asfaltat hi ha molta pols i que és previst agilitar les
obres per tal de poder posar la subbase i evitar que hi hagi pols.
El Sr. Postigo diu que l’Ajuntament va permetre tallar el carrer perquè hi havia el
compromís de l’empresa que l’obra s’acabaria a finals de juliol.
El Sr. Galobardes diu que s’ha de tenir en compte que aquesta obra és molt complexa ja
que és un sector on hi ha molts veïns i cal negociar veí per veí el tema de les entregues
dels accessos als habitatges i garatges i sembla que també hi ha problemes en el
subministrament del material de la subbase.

La Sra. Comas pren la paraula i pregunta quin criteri se seguirà a l’hora de fer els
processos selectius del personal municipal.
També pregunta perquè no s’ha penjat a la web municipal la convocatòria del Ple.
El Sr. Soler respon que no hi cap problema en donar difusió del Ple a través dels mitjans
habituals.
El Sr. Santamaria també diu que no hi ha cap interès en no informar el màxim sobre la
convocatòria dels Plens.
El Sr. Navarro pren la paraula i pregunta sobre un escrit que han presentat les
treballadores de la Llar d’Infants en relació al seu sou i demana quina resolució s’ha
pres.
La Sra. Vilà respon que s’està estudiant i que, per tant, encara no s’hi ha donat
resposta.
El Sr. Postigo pren a la paraula i diu que els nomenaments de representants de l’equip
de govern a l’escola de música no coincideix amb el Regidor responsable del tema.
El Sr. Santamaria respon que s’ha fet tenint en compte la disponibilitat dels Regidors.
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart de dotze de la nit s’aixeca la sessió de la
qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho
certifico.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

ACTA Nº 11/2007 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 25 DE JULIOL DE 2007.A la vila de Llagostera a les nou i cinc minuts del vespre del dia vint-i-cinc de juliol de
l’any dos mil set es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la
Presidència de l’Alcalde Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors
Srs. Josep Aliu Mundet, Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Cristina
Campeny Planas, Xavier Vilella Bayé, Jesús Torrent Bosch, Ricard Bordàs Pons, Lluís
Postigo García, Montserrat Masdevall Roca, Eugènia Comas Alsina, Antoni Navarro
Robledo i Eduard Galobardes Jorba.
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.

El Sr. Alcalde pren la paraula i declara oberta la sessió i diu que amb motiu de la mort
de l’Assumpta Fabré, gerent del Consorci de les Gavarres voldria dir unes paraules i tot
seguit diu :
“El divendres a la nit va morir l’Assumpta Fabré, gerent del Consorci de les Gavarres.
Com a municipi que formem part d’aquest Consorci, vull manifestar públicament el
condol per la seva mort, que també he fet arribar per escrit al President, Sr. Cufí.
Malgrat que els regidors del nou consistori i jo mateix no hem tingut temps de conèixerla personalment, ja que quan nosaltres hem pres possessió la malaltia ja l’havia apartada
de la feina, sabem pels companys que l’havien tractada que era una bona professional al
servei de l’administració.
Treballava al Consorci de les Gavarres, però per a ella més que una feina era una
vocació de servei, perquè estimava el territori i la gent de les Gavarres i era una
empordanesa d’adopció.
Per tant, ens unim al dolor dels companys de feina i especialment de la família, en
aquests moments tan dolorosos de la mort d’una persona jove.”
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 16 DE JUNY i
11 DE JULIOL DE 2007.Acta del dia 16 de juny de 2007:
El Sr. Postigo demana que s’introdueixin les següents esmenes:
-A la pàgina 2 en la seva intervenció en el paràgraf on diu “que ell s’ha abstingut a la
votació” ha de dir “que ells s’han abstingut a la votació”.
-A la pàgina 3 en la seva intervenció on diu “a fer la tasca que els correspon” ha de dir:
“a plantejar propostes”.
-A la pàgina 3 al final de la seva intervenció on diu: “Afegeix que deixen
l’Ajuntament”, ha de dir “Afegeix que l’Entesa deixa l’Ajuntament”.
Seguidament la Sra. Comas fa notar que a l’acta no hi figura que el Sr. Vilella prometés
el càrrec. S’esmena l’acta en el sentit que s’inclou el Sr. Vilella a l’apartat de regidors
que prometen el càrrec.
S’aprova l’acta per unanimitat amb les esmenes anteriors.

Acta del dia 11 de juliol de 2007:
El Sr. Torrent demana que es facin les següents esmenes a l’acta:
-A la pàgina 12, línia 38, on es parla del percentatge ha de dir 88% en lloc del 38%
que hi figura.
-A la pàgina 14, línia 8, al final de la seva intervenció afegir: “no obstant això donen
un vot de confiança a l’equip de govern per tal que aquesta dedicació, amb la despesa
que planteja, serveixi per estalviar al poble de Llagostera noves despeses en gerent o
assessors externs”.
El Sr. Postigo demana que es facin les següents esmenes:
-A la pagina 7, després de la línia 34, afegir-hi :
“El Sr. Postigo demana que puguin assistir a les comissions tots els regidors, ja que
tampoc representa res de nou perquè ja es venia fent”.
El Sr. Alcalde diu que s’accepta la petició.
-A la pàgina 9, treure el paràgraf que va de la línia 4 a la 8, ja que correspon al punt 4t.

-A la línia 9, la intervenció no la va fer ell, sinó el Sr. Navarro i, per tant cal rectificar
en aquest sentit.
El Sr. Soler demana que es faci la següent esmena:
-A la pàgina 16, línia 2, on diu “proper ple” ha de dir: “propers plens”.
S’aprova l’acta per unanimitat amb les esmenes anteriors.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 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 números 1081 a 1147 i diu
que es troben a disposició per al seu examen.
3r.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA Nº 1:
3.1 Aprovar proposar les Festes Locals per a l’any 2008.
Es llegeix el següent dictamen i s’aprova per unanimitat dels presents:
“Vista la sol·licitud del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de
Catalunya de proposta de les dues festes locals per a l’any 2007,
La Comissió Informativa 1 proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Proposar com a festes locals del municipi de Llagostera per a l’any 2008 els
dies 12 i 13 de maig (dilluns i dimarts següents al diumenge de Pasqua Granada).
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Territorial a Girona del Departament de
Treball i Indústria de la Generalitat.”
3.2 Aprovar acceptar la subvenció per al funcionament de la Llar d’Infants “El
Niu”.

Es llegeix el dictamen i el Sr. Postigo pren la paraula i diu que la quantia d’aquesta
subvenció és conseqüència del conveni signat entre l’Ajuntament i el Departament
d’Educació pel qual l’Ajuntament es comprometia a crear 39 places noves pel curs
2008-2009.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Vista la comunicació de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del
Departament d’Educació (R.E. 899, de 2 de març de 2007) de la concessió d’una
subvenció de 165.600,00 euros per al manteniment de la Llar d’Infants per al curs 20062007.
La Comissió Informativa 1 proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Acceptar l’ajuda econòmica concedida per Resolució del Departament
d’Educació EDU/419/2007, de 14 de febrer, per la qual s’atorguen subvencions a

corporacions locals titulars de llars d’infants per un import de 165.000,00 euros per a la
Llar d’Infants El Niu per al curs 2006-2007.
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei de Règim Econòmic de la Direcció General
de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.”
4t.- DICTAMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA Nº 2 :
4.1 Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM al carrer Maiena.
Es llegeix el dictamen i el Sr. Galobardes explica que es tracta d’una modificació
puntual del POUM que ha estat tramitada per l’anterior equip de govern a proposta dels
propietaris del sector i que, per interès de l’Ajuntament es normalitza la zona verda
existent que queda d’una forma molt més adequada i accessible. Diu que aquest
expedient es va iniciar l’any 2005 i es procurarà agilitzar el màxim el tema i també es
mirarà de treure la congestió que hi ha al departament d’Urbanisme de l’Ajuntament.
El Sr. Bordàs diu que pensen que és una modificació bona pel poble tot i que troben a
faltar el conveni que reguli l’obligació del promotor de millora de tota la zona verda, per
la qual cosa el seu vot serà l’abstenció.
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que el vot del seu grup serà favorable. Diu que en
realitat aquest tema es va encetar molt abans del que consta a l’expedient ja que varen
començar en converses i que el temps transcorregut no és conseqüència de cap mala
gestió, sinó que hi ha temes que necessiten un treball acurat. Afegeix que la modificació
representa una millora substancial per una zona que està mancada de zones verdes i que
amb aquesta actuació s’aconsegueix incrementar l’espai de zona verda, ja que es dóna
més edificabilitat i per tant també hi ha les corresponents cessions de terrenys. Explica
que si es va retirar del Ple quan governaven va ésser perquè veien convenient tramitar
un conveni juntament amb la modificació i que quedés escrit de manera clara on
arribava l’obligació del promotor en l’arranjament de la zona verda per evitar que tal
com ha passat en altres ocasions i concretament aquesta mateixa zona que ja està cedida
a l’Ajuntament no s’urbanitzés amb la deguda cura. Acaba dient que atès que s’ha
d’aprovar el projecte d’urbanització es podrà concretar en aquell moment.

El Sr. Alcalde diu que és evident que hi ha interès d’aconseguir per Llagostera el
màxim de beneficis.
El Sr. Galobardes diu que en tot cas es tracta de fer un seguiment de la urbanització.
El Sr. Navarro diu que el seu vot serà favorable, ja que pensen que és una millora, no
obstant això, afegeix que no tenen clar que sigui el més convenient no tenir el conveni
signat.
El Sr. Galobardes respon que si tan important es considera el conveni, amb quatre anys
hi havia temps per haver-lo negociat.
Sotmesa la proposa a votació s’aprova amb el següent resultat:
A favor
11 (CiU, ICV, ERC)
Abstenció
2 (PSC)
“Vist el projecte de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de
les finques situades al c/ Maiena nº 19-21-23-25 i c/ Gregal, que ha redactat l’enginyer

Pere Batet Garcia de l’entitat PB oficina tècnica S.L. i que promouen l’entitat
PROMESMA SL. i el Sr. Jaume Mallorquí Vidal.
Vist l’informe de la Secretària de la Corporació.
I de conformitat amb l’article 83, 71 i 72 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, els articles 107, 117 i 118 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
i el règim competencial de l’article 52.2.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Aquesta Comissió informativa proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Assumir la iniciativa de la proposta i, en conseqüència, aprovar inicialment la
modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de les finques situades
al c/ Maiena nº 19-21-23-25 i c/ Gregal, que ha redactat l’entitat PB oficina tècnica S.L.
i que promouen l’entitat PROMESMA SL. i el Sr. Jaume Mallorquí Vidal, si bé
l’aprovació provisional estarà condicionada a:
- Prèviament a l’aprovació provisional s’ha de presentar el document en suport digital.
La memòria i la normativa en format .doc i els plànols en format .dwg.
- Cal presentar el plànol 3.G3 d’Usos del sòl Urbà i Urbanitzable del POUM,
modificat i incorporant la delimitació i l’especificació del nou PAU-4, incorporant
les fondàries edificables i l’ocupació de la planta soterrani.
- Excloure dels plànols d’ordenació (plànol 5) la delimitació del sòl corresponent al
10% de l’aprofitament mig, ja que aquesta delimitació que estableix l’article 43 del
TRLUC, no és objecte de la Modificació Puntual, sinó del posterior projecte de
reparcel·lació. D’altra banda la ubicació especificada d’aquesta cessió dificultaria la
posterior reparcel·lació, ja que la ordenació prevista només possibilita la creació
d’una parcel·la amb front al carrer Gregal i no permet la creació de parcel·les
independents amb façana únicament a la zona verda. En el procés de reparcel·lació
caldrà buscar una delimitació alternativa d’aquest sòl, d’acord amb les previsions de
l’Ajuntament.
- Cal fixar als plànols d’ordenació la ubicació del sostre residencial de protecció
pública, d’acord amb l’article 57.5 del TRLUC.

- Les obres d’urbanització de l’espai lliure, inclouran la franja pavimentada propera a
l’edificació, d’acord amb el DB SI 5 – Intervenció de bombers, en compliment del
Codi Tècnic de l’Edificació CTE.
- Cal esmenar i complementar la normativa modificada, per al nou Polígon
d’Actuació Urbanística, amb el sistema de numeració utilitzat en el POUM, en els
següents punts:
Article 123 (2on Bis): PAU-4 Carrer Maiena i carrer Gregal
1.- OBJECTIUS: Sector del sòl urbà no consolidat on s’han d’obtenir els sòls
destinats a espais lliures, així com la urbanització dels mateixos, establint la justa
distribució de beneficis i càrregues entre els propietaris inclosos en el sector.
2.- ÀMBIT: El definit als plànols d’ordenació de la Modificació Puntual del POUM.
3.- SUPERFÍCIES:
SUPERFÍCIE SECTOR:
SÒL PÚBLIC (Espais lliures):
SÒL PRIVAT(Zona residencial suburbà):

10.295 m2
6.870,57 m2 (66,74%)
2
3.424,43 m (33,26%)

SOSTRE MÀXIM (Zona residencial suburbà): 5.796,59 m2
2
Sostre de renta lliure:
4.637,27 m
Sostre de protecció pública:
1.1159,32 m2
DENSITAT D’HABITATGES BRUTA:
61,195 hab/Ha
NOMBRE MÀXIM D’HABITATGES:
63 habitatges
2
2
EDIFICABILITAT BRUTA:
0,563 m /m
SISTEMA D’ACTUACIÓ:
Reparcel·lació per la modalitat de compensació bàsica

4.- CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS:
Sistema d’espais lliures (clau 2) /.../
Zona Residencial Suburbà (clau 8) /.../
El 10% de l’aprofitament del sector serà de cessió gratuïta i obligatòria a
l’Ajuntament de Llagostera.
El 20% del sostre residencial es destinarà a habitatges de protecció pública.
5.- CONDICIONS DE GESTIÓ:
Gestió urbanística
Tramitació i desenvolupament (reparcel·lació,...)
Obligacions urbanístiques (cessions, obres d’urbanització de l’espai lliure,...)
Segon.- Exposar-ho al públic durant un mes, mitjançant anuncis que s’inseriran al
Butlletí Oficial de la Província, al diari El Punt i al tauler d’edictes de la corporació, als
efectes d’examen i/o presentació d’al·legacions.
Tercer.- Sol·licitar informes als següents organismes:
1) Secció General d’Emergències i Seguretat Civil de Girona, conforme la
modificació proposada s’ajusta al DB-SI-5 (Intervenció de Bombers) en compliment
del Codi Tècnic de l’Edificació CTE i altres normatives d’aplicació, en concret per
les condicions d’accés per a bombers de la façana edificable de nova creació que
limita amb la zona verda.
2) Departament competent en matèria d’habitatge, de conformitat amb la
Disposició Addicional Sisena del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC).

Quart.- Declarar innecessari el tràmit d’audiència a d’altres ajuntaments, en la mesura
que l’àmbit de la modificació no confina amb cap altre terme municipal.
Cinquè.- 1.- Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències
d’edificació, reforma o rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes, a tot l’àmbit
objecte de modificació puntual de POUM que inclou tres solars de propietat privada
situats al carrer Maiena nº 19 (UTM 117114-03), nº 21 (UTM 17114-02) i nº 23-35
(UTM 17114-01) i l’Espai Lliure de propietat municipal situat entre el carrer Maiena i
el carrer Gregal (UTM 17114-3) grafiat en els plànols del projecte aprovat inicialment,
en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, si bé
es podran tramitar els instruments i atorgar les llicències fonamentades en el règim
vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment
aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc
l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.
2.- Publicar aquesta suspensió al BOP, amb el benentès que tindrà una durada màxima
de dos anys a comptar d’aquella publicació oficial.

3.- En qualsevol cas, els efectes de la suspensió s’extingiran amb l’entrada en vigor de
la modificació per raó de la publicació de la seva aprovació definitiva.
Sisè.- Notificar aquest acord als promotors: PROMESMA S.L. i Jaume Mallorquí
Vidal.”
4.2 Aprovar adjudicar les obres de la 1ª fase del Pla d’accessibilitat per a la
supressió de barreres arquitectòniques.
Es llegeix el dictamen i el Sr. Postigo pren la paraula i diu que està content que hi hagi
hagut una baixa a la subhasta de 185.000 euros. Afegeix que a la proposta de l’empresa
adjudicatària s’hi preveu que es faran les obres de manera simultània a tots els carrers i
diu que creu que seria bo plantejar a l’empresa la possibilitat de fer-ho per fases per
minimitzar les molèsties. Suggereix que es faci una reunió amb els propietaris del sector
per tal d’informar-los. Explica que aquest projecte és fruit d’una feina que va començar
l’any 1999, però que les coses són lentes. Seguidament explica els tràmits que es varen
fer per aquest projecte i també diu que hi ha un conveni amb el MAP i l’ONCE pel
finançament de part d’aquesta obra i que cal que els tècnics es mirin els pactes del
conveni.
La Sra. Comas diu que el vot del seu grup serà favorable i pregunta si s’ha tingut en
compte que part de les obres estan dins dels carrers on hi ha la zona blava i si s’ha parlat
amb l’empresa que té el servei.
El Sr. Alcalde respon que de moment no s’ha parlat amb l’empresa.
El Sr. Soler puntualitza que aquest projecte el va iniciar l’equip de govern que hi havia
l’any 1999 i que va seguir amb el govern del Sr. Postigo, ja que és una necessitat
absoluta que Llagostera posi fil a l’agulla en el tema de les barreres arquitectòniques.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Vist l'expedient de contractació de les obres del projecte de la 1a. Fase del Pla
d’accessiblitat per la supressió de barreres arquitèctoniques en l’ambit de la via pública,

l'acta d'obertura de proposicions i la proposta d’adjudicació que formula la Mesa de
Contractació.
D’acord amb els articles 41, 83 i 93 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
La Comissió Informativa proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar el concurs per a la contractació de les obres del projecte de la 1a.
Fase del Pla d’accessiblitat per la supressió de barreres arquitèctoniques en l’ambit de la
via pública a l’empresa UTE S.I.M. Rubatec S.A- CRC Obras y servicios S.L.,
representades pels Srs. Antonio Garcia i Coma i Joan Basseda Gómez, pel preu total de
880.886,60 euros (vuit-cents vuitanta mil vuit-cents vuitanta-sis euros amb seixanta
cèntims), IVA inclòs, amb subjecció al Plec de Condicions i al projecte.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 880.886,60 euros amb càrrec a la partida núm.
2007.51100.60103 del pressupost municipal.
Tercer.- Notificar el present acord a l'adjudicatari i, a la vegada, requerir-lo perquè en el
termini de quinze dies naturals, a comptar de la notificació d'aquest acord, presenti el
document que acrediti haver constituït la garantia definitiva per l’import de 35.235,46
euros, moment en què li serà retornada la garantia provisional. Tanmateix, un cop

constituïda la garantia definitiva l’adjudicatari s’haurà de personar a l’Ajuntament, en el
moment que se li indiqui, per a la firma del contracte.
Quart.- Publicar aquesta adjudicació al BOP i al DOGC.
Cinquè.- Autoritzar l’Alcalde perquè, en representació de la Corporació, atorgui tots el
documents i actes que siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.
Sisè.- Comunicar aquest acord a la resta de licitadors.”
4.3 Aprovar adjudicar les obres de construcció d’una biblioteca, sala polivalent, sales
per a entitats culturals i urbanització de l’entorn, 1ª fase.
Es llegeix el dictamen i el Sr. Torrent diu que el seu grup sempre s’ha abstingut en
aquest tema, no obstant això i tal com està l’expedient el seu vot serà a favor.
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que el vot del seu grup també serà favorable i
voldrien que l’equip de govern actual tirés endavant el projecte pensant que és una obra
necessària que serà un referent per la cultura. Afegeix que també cal tenir en compte
que si no es té una biblioteca en condicions es podrien perdre les subvencions de la
Generalitat i també que l’edifici té el valor afegit de l’observatori que pot ésser referent
als pobles veïns i a la comarca. Afegeix que a l’adjudicació hi ha una baixa del 7% en
relació al preu de sortida. Per últim diu que l’empresa a la qual s’adjudica va tenir un
contenciós amb l’Ajuntament per temes d’obres quan va fer el local polivalent i que
espera que els tècnics facin un seguiment acurat.
El Sr. Alcalde diu que la direcció de les obres irà a càrrec dels tècnics redactors.
També diu que tal com ja han manifestat si bé en el tema de la biblioteca hi estan
d’acord, pel que fa al projecte en la seva globalitat no s’hagués fet si no hagués estat
tan avançat, ja que ells haguessin preferit potenciar les entitats del poble i aprofitar
espais que ja es tenen.
El Sr. Navarrro diu que actualment no s’acompleix el mapa de lectura pública de
Catalunya i que el poble es mereix tenir una biblioteca que pugui dinamitzar la vida
cultural.

El Sr. Soler respon que són conscients que l’actual biblioteca no reuneix les condicions
que ha de tenir i no discuteixen la necessitat d’aquest equipament, mentre que no ho
veuen tan clar amb la resta d’usos que preveu el projecte.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Vist l’expedient de contractació de les obres del projecte “Centre Cultural de Can Roig,
de la biblioteca Julià Cutiller i reordenació de l’entorn” , l’acta d’obertura de
proposicions i la proposta d’adjudicació que formula la Mesa de Contractació.
D’acord amb els articles 41, 83 i 93 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
Aquesta Comissió Informativa proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar el concurs per a la contractació de les obres del projecte Centre
Cultural de Can Roig, de la biblioteca Julià Cutiller i reordenació de l’entorn”, a
l’empresa Constructora i rehabilitadora SECLA S.A. , representada pel Sr. Ernest
Molluna Pena, pel preu de 1.799.928,96 (un milió set cents noranta nou mil nou-cents
vint-i-vuit euros amb noranta-sis cèntims), IVA inclòs, pel que fa al projecte de la
biblioteca i de 541.540,39 (cinc-cents quaranta-un mil cinc-cents quaranta euros amb
trenta-nou cèntims) IVA inclòs pel projecte de la sala polivalent, sales per a entitats

culturals i urbanització de l’entorn 1a. Fase, amb subjecció al Plec de Condicions i al
projecte.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les partides 2007.45100.62200 i
2007.45101.62500 del pressupost municipal.
Tercer.- Notificar el present acord a l’adjudicatari i, a la vegada, requerir-lo perquè en el
termini de quinze dies naturals, a comptar de la notificació d’aquest acord, presenti el
document que acrediti haver constituït la garantia definitiva per import de 93.658,77
euros, moment en què li serà retornada la garantia provisional. Tanmateix, un cop
constituïda la garantia definitiva l’adjudicatari s’haurà de personar a l’Ajuntament, en el
moment que se li indiqui, per a la firma del contracte.
Quart.- Publicar aquesta adjudicació al BOP i al DOGC.
Cinquè.- Autoritzar l’Alcalde perquè, en representació de la Corporació, atorgui tots els
documents i actes que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
Sisè.- Comunicar aquest acord a la resta de licitadors.”
4.4 Aprovar adjudicar una nova llicència d’autotaxi.
Es llegeix el dictamen i el Sr. Postigo diu que aquest expedient es va iniciar quan
governava l’Entesa i que el seu vot serà favorable.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Examinat l’expedient instruït per a l’adjudicació per concurs lliure d’una llicència
d’autotaxi per a la prestació del servei públic de transport urbà en automòbils lleugers de
lloguer amb conductor.
Vist l’informe emès per la Secretària-Interventora que figura a l’expedient.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar al Sr. Enric Uranga Andreu una llicència d’autotaxi per a la prestació
del servei corresponent.

Segon.- L’adjudicatari presentarà en el termini d’un mes a comptar del següent de la
notificació de l’acord d’adjudicació els documents justificatius de les condicions generals
fixades a la clàusula 2ª del Plec de condicions.
Tercer.- Liquidar a l’adjudicatari les taxes següents:
 Anuncis BOP núms 82 i 122................................ 285,16 €
 Expedició de llicència d’autotaxi.......................... 235,00 €
Una vegada expedida la llicència, l’adjudicatari sol·licitarà de la Direcció General de
Transports la corresponent autorització per a servei de transport de caràcter interurbà i
estarà obligat, en el termini de seixanta dies comptats a partir de la concessió de
l’autorització, a prestar el servei amb el vehicle corresponent.”
5è.- PROPOSTES URGENTS.No n’ hi ha.
6è.- PRECS I PREGUNTES.El Sr. Torrent pren la paraula i pregunta quins projectes es presentaran al PUOSC pel
proper quinquenni tenint en compte que l’octubre es farà la convocatòria.

El Sr. Alcalde respon que encara no està decidit.
El Sr. Bordàs pregunta quan és previst començar les obres del sector Canalejas.
El Sr. Galobardes respon que donarà la resposta al proper Ple però que és evident que
es farà tan aviat com sigui possible. Seguidament diu que al seu entendre hi ha
preguntes que no seria necessàries fer-les en el Ple, ja que els regidors estan disponibles
en tot moment per informar els regidors. Diu que en tema d’obres i urbanisme cal tenir
en compte el col·lapse que hi ha en aquesta àrea i que no funciona com seria de desitjar.
El Sr. Torrent respon al Sr. Galobardes que les preguntes que han fet són de coses
concretes i sembla que es podrien contestar fàcilment i que els sembla que és correcte i
interessant que es plategin.
El Sr. Santamaria explica que pel que fa el carrer Canalejas i per la informació que té
sembla que l’empresa que ha de fer l’obra volia començar les obres dos dies abans de la
festa major que coincidia amb les eleccions locals i que se li va dir que no ho fes i que
després quan ell va parlar amb els responsables de l’empresa Canyet Xirgu li varen dir
que pensaven començar el setembre, i l’enginyer el va informar que encara no s’havia
aprovat el pla de seguretat i salut i que per tant les obres no començaran l’agost però
espera que sí el setembre.
El Sr. Postigo diu que alguns temes es troben col.lapsats al departament d’urbanisme,
però en general no funciona tan malament.
El Sr. Postigo també diu que vol posar sobre la taula la necessitat de continuar el pla
d’accessibilitat i que seria un projecte per portar al PUOSC i que caldria encarregar el
projecte de la segona fase per tal de disposar d’aquest projecte.
La Sra. Masdevall diu al Sr. Galobardes que fer preguntes al Ple no és només pels
regidors sinó per la resta de la gent que pot seguir els temes que els afecten.
El Sr. Galobardes diu que en tot cas seria una cortesia que el regidor conegués les
preguntes amb antelació al Ple per poder-les contestar, ja que si el que es pretén és
informar seria bo que es coneguessin les preguntes per tal de poder informar
correctament, més encara si els temes pels quals es pregunta són complexos.

El Sr. Navarro pregunta per un tema que ha vist en el registre d’entrada sobre
modificació de les densitat al sector SUD6 i pel qual ja va preguntar a la comissió
informativa.
El Sr. Galobardes diu que encara no està estudiat i que en tot cas cal que els tècnics ho
estudiïn ja que ell encara no ho ha vist, però que de totes maneres el tema de les
densitats s’ha de plantejar de manera global i no en casos particulars.
El Sr. Sr. Navarro diu que ell ho ha vist al registre d’entrada i si vol li donarà el número
de registre.
El Sr. Alcalde diu que espera que entenguin que fa un mes que han pres possessió del
càrrec i que s’estan situant. Pel que fa al que ha dit el Sr.Galobardes de les preguntes al
Ple diu que es pretén que els plens siguin àgils i evitar entrar en debats inútils, ja que
com molt bé saben, l’equip de govern té molta feina a fer.
El Sr. Navarro demana que s’expliqui en quina situació econòmica està l’Ajuntament.
El Sr. Soler respon al Sr. Navarro que tot vol el seu temps i que cal mirar-ho bé. Que en
tot cas al moment que s’aprovin els comptes serà el moment de fer el debat.

El Sr. Navarro diu que en tot cas abans de plegar es varen deixar resums i estats dels
quals ja es pot treure alguna conclusió.
El Sr.Soler respon que no és tant senzill i que cal estudiar-ho a fons.
La Sra. Comas pregunta si s’ha fet algun canvi en el tema de la recollida
d’escombraries, ja que ha vist que als terrenys del costat de la deixalleria s’hi han
emmagatzemat molts contenidors.
El Sr. Vilella respon que el Consell Comarcal ha demanat a l’Ajuntament que de
manera provisional li deixi guardar contenidors de recollida selectiva mentre no es
distribueixen.
La Sra. Comas pren de nou la paraula i pregunta si hi ha hagut algun problema amb la
recollida d’escombraries ja que el cap de setmana han quedat moltes bosses per recollir.
El Sr. Vilella respon que com molt bé sap el problema de la recollida d’escombraries
no és nou, ja que ve de lluny, però a més ara l’empresa té problemes de personal i per
tant hi ha problemes afegits als que ja hi havia.
El Sr. Santamaria explica que pel que fa a les escombraries s’ha de dir que quan varen
entrar es varen haver de fer serveis extres i que concretament a Selva Brava es varen
treure cinc camions i a la Canyera un camió de deixalles del punt verd i que està clar
que aquesta és una assignatura pendent del govern anterior i per tant que l’actual haurà
de resoldre i diu que ja s’ha advertit a l’empresa que fa la recollida que en cas
d’incompliment se li aplicaran les corresponents sancions.
El Sr. Postigo diu que aquestes darreres setmanes hi ha més anomalies de les normals i
que tot i que la seva actitud serà comprensiva ja que pot ésser degut a comportaments
incívics també pot ésser per mala gestió de l’empresa i es demana que se sigui rigorós i
exigent.

Seguidament el Sr. Postigo diu que la casina de les obres de la brigada que hi ha al pont
de Can Gotarra s’ha malmès a causa de les maniobres del camió de recollida i que
caldria requerir a l’empresa perquè es fes càrrec de l’arranjament.
Seguidament pregunta si s’han tingut converses amb l’empresa que gestiona la zona
blava i també els canvis de circulació que s’hauran de fer per les obres del pla
d’accessibilitat.
El Sr. Soler respon que cal parlar amb l’empresa també d’altres coses com és la tema de
la concessió de la zona blava que fa temps que s’ha acabat i no s’ha renovat.
El Sr.Santamaria respon que sí, que ja s’ha posat a l’empresa al corrent.
El Sr. Navarro diu que a més de la zona blava quan comencin les obres s’ha de tenir en
compte que les obres del Puig del General encara no s’han acabat i que les obres del
carrer Canalejas estan a punt de començar ja que també és una via d’accés al poble.
El Sr. Santamaria diu que sorprèn que alguns membres de l’oposició es queixin ara de
coses quan fa pocs dies demanaven perquè no s’iniciaven les obres.
El Sr. Postigo respon al Sr. Santamaria que els suggeriments no són fets amb mala
intenció, sinó que perquè si ells fossin al govern ho farien. Pel que fa al tema de la
concessió de la zona blava si no es va treure novament a concessió va ésser precisament
perquè el proper equip de govern tingués les mans lliures per decidir si volia seguir amb
la zona blava o no.

Seguidament el Sr. Postigo diu que l’Entesa havia previst els tràmits per una subvenció
per instal·lar ascensors a l’edifici de l’Ajuntament i a la biblioteca i que hi ha partida al
pressupost per fer-ho.
El Sr. Santamaria li diu que l’ascensor de l’Ajuntament és necessari i que s’ha de veure
com es fa .
El Sr. Postigo demana per les obres de la Travessera de Sant Feliu.
El Sr. Santamaría respon que es faràn.
El Sr. Postigo diu que hi ha el tema de la subvenció pel dipòsit de l’aigua pendent i que
l’Entesa tenia previst lligar aquesta inversió a la nova concessió del servei d’aigua
potable.
El Sr. Alcalde respon que la concessió del servei es prorroga per un any.
La Sra. Comas pregunta en relació a la cessió al Consell Comarcal dels terrenys per als
contenidors per quant de temps s’ha fet i si la deixalleria està tancada com es farà.
El Sr. Vilella diu que el que ha d’anar a recollir els contenidors és el concessionari.
La Sra. Comas pregunta com està el tema del sou de les educadores de la Llar d’Infants.
La Sra. Vilà respon que s’està estudiant.
El Sr. Postigo pren de nou la paraula i diu que a la caseta on hi ha els informadors
turístics han vist que no hi ha bon accés i que proposen que s’obri la porta que dona al
carril bici.
El Sr. Santamaria respon que no creu que sigui possible, ja que hi ha problemes amb un
grup de nens que volta per la zona i que no es podria controlar l’accés.

Seguidament el Sr. Postigo demana per les feines que s’han assignat a les dues persones
que s’han contractat de nou per la brigada.
El Sr. Santamaria respon que un acompanya sempre l’encarregat i l’altre fa tasques de
neteja amb el dúmper.
El Sr. Postigo diu que si quan governava l’Entesa es va deixar de fer servir el dúmper és
perquè no compleix la normativa de seguretat i el remolc de la brigada tampoc.
El Sr. Santamaria respon que ho desconeixia.
El Sr. Postigo pregunta per la subvenció que dóna la Diputació per espais lliures i que
estava previst destinar-ho a la zona verda del Dispensari.
El Sr. Santamaria respon que es farà i que també es farà una actuació a la zona verda del
carrer del Fred.
El Sr. Soler informa que s’està treballant amb la Fira del Bolet i que es poden
presentar propostes i col·laboracions a l’AODL que s’accepten fins al setembre i que
espera que la fira tingui èxit.
El Sr. Postigo diu que cal tenir en compte que la fira podria coincidir amb les obres que
farà l’Incasol al nucli antic.
El Sr. Soler diu que quan es coneguin les peticions dels firaires es veurà com
s’organitza.

La Sra. Comas pregunta si és previst fer sessió del ple el mes d’agost.
El Sr. Santamaria respon que en principi no.
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts i cinc minuts d’onze del vespre
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb
mi la Secretària, que ho certifico.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

ACTA Nº 12/2007 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2007.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia quatre d’octubre de l’any dos mil set
es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència de
l’Alcalde Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep
Aliu Mundet, Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Cristina Campeny Planas,
Xavier Vilella Bayé, Ricard Bordàs Pons, Lluís Postigo García, Montserrat Masdevall
Roca, Antoni Navarro Robledo i Eduard Galobardes Jorba.
Excusen la seva assistència els Regidors Srs. Jesús Torrent Bosch i Eugènia Comas
Alsina.
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 25-7-2007.El Sr. Postigo demana que es facin a l’acta les següents esmenes :
-A l’apartat de precs i preguntes a la seva primera intervenció on diu: “El Sr. Postigo
diu que són conscients del col·lapse que hi ha al departament d’urbanisme, però que no
funciona tan malament”, ha de dir: “El Sr. Postigo diu que alguns temes es troben
col·lapsats al departament d’urbanisme, però en general no funciona tan malament”.
-Al mateix apartat de precs i preguntes, a l’últim apartat de la penúltima pàgina de
l’acta on diu: “fet els tràmits per una subvenció “, ha de dir “previst”.
El Sr. Navarro demana que a l’apartat de precs i preguntes en la seva primera
intervenció, al final del paràgraf s’hi afegeixi: “i pel qual ja va preguntar a la comissió
informativa”.
S’aprova l’acta per unanimitat dels presents amb les esmenes anteriors.

2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 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 núm. 1148 a 1429 i diu que
es troben a disposició de qualsevol que les vulgui examinar.
Seguidament el Sr. Alcalde pren la paraula i fa una explicació de les actuacions que ha
dut a terme l’actual equip de govern des del dia de la seva presa de possessió i ressalta
les següents:
- Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la urbanització Font Bona.
- Arranjament del passeig Pompeu Fabra. Diu que es tracta d’una obra
provisional i que s’ha fet per evitar d’haver de fer actuacions constantment.
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Diu que s’arranjaran els embornals del carrer Alvarez de Castro per evitar les
inundacions del passeig Pompeu Fabra.
Ampliació de la llar d’infants que s’ha fet aprofitant un pis al mateix edifici de la
llar.
Manteniment del CEIP Lacustària i també de l’IES i adequació d’una aula al
CEIP a petició de la direcció de l’escola. Diu que, tot i ésser conscients que hi
ha actuacions que no són estrictament de competència municipal, s’han fet per
aconseguir una millor qualitat en l’escola dels nens i nenes de Llagostera, tot i
que després es reclamarà al Departament d’Educació les despeses que li
corresponen.
Actuació a la zona de les cases barates a la zona enjardinada i també s’ha
encarregat un projecte per millorar aquesta entrada del poble.
Condicionament a la urbanització Selva Brava d’una zona per a la recollida de
deixalles fent una plataforma de formigó per evitar que s’escampin les deixalles.
A la urbanització la Canyera s’hi ha fet la mateixa actuació que l’anterior.
A la urbanització Llagostera Residencial s’han netejat les voreres i les zones
verdes i, tot i que no és una urbanització recepcionada, pensa que és una tema
pendent de molts anys i que els veïns també paguen els seus impostos. Diu que
és previst fer una actuació a la zona d’equipament per adecentar-la.
Actuacions als parcs infantil que ja havia iniciat l’anterior equip de govern i és
previst que s’hi faci de manera periòdica un manteniment.
Diu que s’està treballant en la remodelació de la plaça Mas Sec.
Pel que fa a l’asfaltat de diversos camins de pagès, projecte que ja havia estat
iniciat per l’anterior equip de govern, s’han fet gestions amb els propietaris que
encara no havien cedit els terrenys i, tot i així, encara n’hi ha alguns que no els
han cedit, però que s’espera que en el moment en què es marqui l’afecció hi
donin la seva conformitat.
S’ha recuperat l’edició del Butlletí de Llagostera, ja que hi ha un grup de joves
disposats a fer-se’n càrrec.
S’han fet gestions amb la propietat del Museu Vila per veure si hi hagués
possibilitats que l’Ajuntament el pogués adquirir.
S’està estudiant el disseny d’una nova pàgina web.

Juntament amb l’ACA s’està estudiant donar solució als problemes
d’inundabilitat de la zona del Carril.
S’intentarà agilitar els tràmits administratius que els contribuents demanen a
l’Ajuntament i especialment en els temes relacionats amb l’urbanisme i per això
s’està en contacte amb una empresa per tal de mirar de fer un estudi.
S’ha presentat, a finals de setembre, el MIEM que ja havia estat iniciat per
l’anterior equip de govern.
És previst prendre mesures en el tema de soroll i velocitat de les motocicletes i
espera que aquest tema es resolgui aviat.
Pel que fa a l’enllumenat públic, diu que no funciona tan bé com es voldria però
que, atès que ha entrat en servei una nova empresa i que el contracte deia que
tenia tres mesos per adaptar-se, espera que ara que es compleixen els problemes
quedin resolts.
Quant al tema de les escombraries s’està treballant per tal de millorar el servei.
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Tràmits davant la Subdelegació del Govern a Catalunya per recuperar la
propietat de les casernes de la Guàrdia Civil, que ja van iniciar l’anterior equip
de govern, ja que es vol que tot l’edifici sigui per al servei de la Policia Local,
perquè manquen efectius i es vol donar cobertura al sector de pagès.
S’ha instal·lat un muntacàrregues a l’Arxiu municipal per a transport de
material.
A l’edifici del museu del Dolmen s’ha recuperat una antiga porta que s’havia
tret per recuperar la vista de la façana.
És previst fer una actuació al campanar de l’església per tal d’evitar que els
coloms puguin entrar-hi i embrutin l’espai, diu que s’han fet gestions amb el
Departament de Cultura de la Generalitat i que ho troben correcte.
Acaba dient que hi ha temes iniciats per l’equip de govern anterior que també
segueixen endavant i que es té especial cura en el dia a dia i que la porta de
l’Ajuntament és oberta a tothom que vulgui fer qualsevol suggeriment o consulta
i així fer poble entre tots. També s’estan fent comissions de treball amb gent de
diferents tendències polítiques per tal de treballar per Llagostera i donar un
millor servei al poble i que amb aquestes actuacions s’està seguint amb la línia
que es va marcar a la campanya i reitera que està a disposició dels veïns.

3r.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA Nº 1 :
3.1 Crear el Consell Municipal de Salut i aprovar el reglament pel qual es regirà.
La Sra. Vilà llegeix el dictamen i el reglament i justifica la proposta dient que el que es
pretén és tenir força per millorar els temes en l’àmbit de la sanitat, ja que entre altres hi
ha el problema de la manca de metges i també el retard en donar les hores per les
visites.
El Sr. Bordàs diu que el seu grup veu bé que s’intenti millorar el servei de salut i, per
tant, el seu vot serà favorable.
El Sr. Postigo diu que valoren la proposta de creació del Consell, entre altres raons
perquè el Reglament de Participació Ciutadana que va ésser aprovat pel Ple ja
contemplava la creació d’un consell Social, però entenen que la proposta de reglament
és un mal punt de partida, ja que no tenen en compte el Reglament de Participació
ciutadana ni la Taula intercultural ni el Pla d’Acollida o el Pla Educatiu d’Entorn i que

pensen que caldria buscar coordinar totes aquestes figures. Seguidament qüestiona el
règim d’adopció d’acords que figuren en el reglament i que diu que el pot fer feixuc i
que a més cal tenir en compte que en un futur no llunyà hi ha haurà òrgans de
participació territorial en aquest tema. Demana que quedi sobre la taula per tal de poderhi fer aportacions i diu que si no es fa així el seu vot serà en contra i es presentaran
esmenes.
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que sap greu que el reglament no faci esment al
Reglament de Participació Ciutadana, diu que en el reglament hi ha tota una sèrie
d’errors i que es veu clarament que s’ha copiat el reglament d’un altre ajuntament i
concretament de Mollet del Vallès i que, a més, és una mala còpia. També diu que
troben a faltar en el reglament la participació d’algunes entitats com és ara Llagostera
Solidària i un representat de l’Hospital geriàtric, ja que evidentment té molt a veure en
el tema de la salut, tampoc hi figura cap metge i, si es té en compte que hi ha un
representant de la Llar d’infants, no entenen per què no hi té representació el CEIP ni

l’IES. Pensa que el reglament s’ha fet molt ràpid i el fet que al Consell no hi figuri cap
metge ni cap practicant vol dir que no hi ha tècnics i que, per tant, no podran emetre
informes.
El Sr. Soler pren la paraula i diu que el que cal preguntar és si s’està o no d’acord amb
el Consell Municipal de Salut i que és evident que tot és millorable i per això hi ha un
període d’al·legacions, a més, diu, cal tenir en compte que hi ha vocals nomenats pel
Ple i que poden ésser, per tant, representants de les entitats o professions, que el Sr.
Navarro diu que troba a faltar. Diu que cal ésser pràctic i anar per feina i que els
reglaments cal posar-los en funcionament i acomplir-los i que no es pot obviar que el
Reglament de Participació Ciutadana no s’ ha aplicat mai i que l’equip de govern estarà
d’acord a solventar els dubtes i estudiar les esmenes que es presentin en el tràmit
d’al·legacions.
El Sr.Navarro respon al Sr.Soler que el Ple només pot designar quatre memebres i que
ell en troba a faltar sis.
El Sr. Postigo diu que no troba malament, si s’adapta a les necessitats del nostre, copiar
el reglament d’un ajuntament que a més ni té la normativa actualitzada i que per altra
banda al dictamen que figurava inicialment a l’expedient constava com a reglament de
sanitat i ara ha canviat per salut i que, per tant, hi ha hagut un canvi i que no es poden
canviar els dictàmens sense dir-ho al Ple. Diu també que no cal oblidar que el
Reglament de participació ciutadana es va aprovar per unanimitat dels grups que en
aquell moment formaven part de l’Ajuntament. Afegeix que troben positiu que es tracti
del tema de salut però sembla com si només es parlés del tema del dispensari municipal
i que hi una problemàtica molt més àmplia. Acaba dient que tenen voluntat de consens i
que es faci una reglament que s’ajusti a les necessitats de Llagostera.
El Sr. Soler reitera que el que cal discutir i sense entrar en debats d’aprenent de secretari
és si interessa o no el Consell de Sanitat i que a partir d’aquí es pot debatre, tot i que
per a això hi les comissions informatives.
El Sr. Santamaria diu que es fa un esforç perquè els expedients estiguin preparats abans
de les comissions informatives per tal que es puguin examinar.
El Sr. Navarro es dirigeix al Sr. Soler i li demana que domini el seu llenguatge, ja que
no creu encertat que els digui aprenents de secretari i, quant a poder estudiar els temes
abans de les comissions informatives, ha de dir que tenen els expedients el dia abans i
que, per tant, no poden pretendre que vegin en un dia el que ells no han vist en
diversos.

El Sr. Soler insisteix que la prioritat és disposar del Consell de Salut.
El Sr. Postigo diu que la seva voluntat seria que aquest Consell fos un Consell Social i
pregunta si seria viable per tal de presentar les al·legacions en aquest sentit.
El Sr. Santamaria respon que el seu objectiu és crear el Consell de Salut.
Sotmesa la proposa a votació, s’aprova amb el següent resultat:
A favor
8 ( CiU, IxLL i PSC)
En contra
3 (ICV i ERC)
“Atesa la conveniència que l’Ajuntament disposi d’un òrgan consultiu, per tal de
garantir la participació dels ciutadans i les entitats en els temes relacionats amb la salut.
Vist allò que preveuen els articles: 20.3 i 69 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local; 62 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Crear el Consell municipal de salut.
Segon.- Aprovar el Reglament del Consell municipal de salut.
Tercer.- Exposar-lo al públic pel termini de 30 dies, passat el qual i si no es presenten
al·legacions, es considerarà aprovat definitivament i es publicarà íntegrament en el
Butlletí Oficial de la Província.”
4t.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA Nº 2 :
4.1 Aprovar la composició de la Comissió encarregada de realitzar les operacions
de delimitació del terme municipal.
Es llegeix el dictamen i el Sr. Soler explica que amb la constitució del nou Ajuntament
s’ha de tornar a nomenar els membres de la comissió de delimitació i diu que haguessin
volgut que el Sr. Barceló, exrigidor, en formés part, atès el seu coneixement sobre el
tema, però que la normativa no ho permet, diu que vol reconèixer la feina feta per
l’anterior equip de govern en relació a aquest tema i agreix especialment al Sr. Barceló
la tasca feta per tal de poder procedir a la delimitació del terme municipal.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“En relació amb l’expedient de delimitació del terme municipal incoat per aquest
Ajuntament mitjançant l’acord de Ple del dia 28-07-2004, i per tal de poder prosseguir
amb la tramitació de l’expedient una vegada constituïts els nous consistoris resultants de
les darreres eleccions locals.
Vist el que disposa l’article 33 del Reglament de demarcació territorial i població dels
ens locals,
Aquesta Comissió informativa proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la Comissió encarregada de realitzar les operacions de delimitació,
que estarà integrada pels membres següents:
Sr. Fermí Santamaría Molero, Alcalde
Sr. Xavier Vilella Bayé, Regidor de Medi Ambient
Sr. Josep Aliu Mundet, Regidor de Cultura i Festes
Sra. Dolors Torrents Barnadas, Secretària de la Corporació

Sra. Marta Albà Espinet, Arxivera municipal
Segon.- Comunicar aquest acord als municipis de Caldes de Malavella, Vidreres i
Tossa de Mar, als efectes que en el termini de dos mesos a comptar des de la data de
recepció de la comunicació procedeixin a nomenar, per acord de Ple, la Comissió a què
fa referència l’article 33 del Reglament de demarcació territorial i població dels ens
locals.
Tercer.- Manifestar que no cal procedir a comunicar el contingut d’aquest acord al
municipi de Santa Cristina d’Aro, donat que està en curs la delimitació del seu terme
municipal, iniciada per acord de Ple de 29 d’octubre de 2003.
Quart.- Que la Comissió municipal de delimitació elabori un llistat dels propietaris de
les finques afectades per tal de comunicar-los el contingut d’aquest acord, que també
haurà de ser comunicat al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat.”

4.2 Aprovar la modificació de Crèdit nº 4/2007.
Es llegeix el dictamen i el Sr. Soler pren la paraula i explica quines són les
modificacions que es proposen, així com la procedència del fons.
El Sr. Bordàs diu que hi ha actuacions que contempla la proposta amb els quals el seu
grup no hi està d’acord, per la qual cosa el seu vot serà en contra.
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que, en alguns aspectes de la modificació s’hi podria
estar d’acord, com per exemple l’actuació feta al CEIP, en el benentès que s’intenti
recuperar almenys part de la despesa del Departament d’Educació de la Generalitat.
D’altres, com és ara l’increment de sou de les educadores, creuen que hauria d’ésser
fruit d’una política de recursos humans i no un tema individual, diu que creuen que amb
aquestes actuacions s’ha donat un pas enrere i que es torna a la política de picar a la
porta de l’Alcalde o del regidor de torn en lloc de fer-se a través de la negociació
col·lectiva i pensa que en concret aquest augment respon a necessitats de justificar
actuacions de partit. Les obres de la Llar d’infants les veuen correctes i, pel que fa a la
modificació de partida per a la nova plaça de tècnic, no hi estan d’acord i, pel que fa a
l’actuació a Llagostera Residencial, pegunta si hi ha un projecte. Acaba dient que si el
govern de l’Entesa hagués deixat una situació econòmica dolenta, tal com s’ha dit
alguna vegada, és evident que ara no es podria fer aquesta modificació de crèdit.
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que de les modificacions que es proposen hi havia
algun tema que era previsible, com és ara la modificació de les retribucions de
membres de l’Ajuntament, com a resultat de la dedicació exclusiva de l’Alcalde. Pel
que fa al CEIP Lacustària, qüestionen el procediment, no les millores, ja que creuen
que primer calia haver-ne assegurat el retorn dels diners i ara cal confiar en la bona fe.
Pel que fa a les retribucions del nou tècnic d’urbanisme, no hi estan d’acord, com
tampoc hi estan en l’increment de retribucions del personal de la Llar d’infants, ja que
aquest no és el procediment, més tenint en compte que els temes dels específics és un
tema complicat i que sempre s’havia dit que s’havia de mirar tot el conjunt.
Seguidament pregunta al Sr. Soler si ja té un idea clara de com estan els comptes
municipals, ja que és evident que els fons utilitzats per al finançament de la modificació
de crèdit per import de 188.000--euros de majors ingressos per la partida d’interessos
demostra que l’economia està sanejada.

El Sr. Soler diu que per veure realment com estan els comptes cal fer una anàlisi més
acurada, ja que és cert que hi ha una quantitat important de tresoreria, però cal tenir en
compte que hi ha moltes inversions pendents que s’han de finançar amb aquests diners.
El Sr. Santamaria pren la paraula i diu que si les obres del CEIP s’han fet d’aquesta
manera és per la urgent necessitat de fer-les i que es va parlar amb el delegat d’Educació
i se li van transmetre les necessitats i se’ls va contestar que tot el que fos competència
d’Educació el Departament se’n faria càrrec i ja s’ha passat una llista al Sr. Otero de les
obres fetes. Afegeix que li sembla lògic que si s’ha d’ajudar el tercer món també es pot
ajudar la gent del poble intentant satisfer les seves necessitats. Explica que és evident
que a l’IES no es faran les mateixes actuacions que al CEIP, sinó que el nou equip
director va demanar ajuda per a la neteja i s’hi va accedir. Acaba dient que l’equip de
govern seguirà amb aquesta línia.
El Sr. Navarro diu que no qüestiona que s’hagués de fer sinó la manera com s’ha fet.

El Sr. Soler pren la paraula i diu que tots són conscients que en el tema de l’increment
de sou del personal de la Llar d’infants hi ha un problema greu de manca de personal, ja
que la pròpia Generalitat té manca de mestres i educadors i, per tant, fa competència a
les llars d’infants i és evident que això provoca una demanada d’increment de
retribucions, ja que es podrien trobar que d’aquí a final de curs anessin marxant
educadores. Diu que si es va fer per decret de l’Alcaldia és perquè no es podia fer
d’altra manera i que és cert que això pot provocar diferències de sou, però que en
realitat ja hi eren i que espera que quan es negociï el conveni es puguin estudiar les
retribucions d’una manera ordenada i amb diàleg amb totes les parts i caldrà mirar que
aquesta situació no es repeteixi. Segueix dient que per veure realment com estan els
comptes cal fer una anàlisi més acurada, ja que és cert que hi ha una quantitat important
de tresoreria, i això no s’ha qüestionat però cal tenir en compte que hi ha moltes
inversions pendents que s’han de finançar amb aquests diners. I també altres despeses
que encara no estan quantificades com és ara les indemnitzacions per expropiacions que
hi ha pendents de recursos i, per tant, la situació no és tan fantàstica com s’ha volgut
fer creure, tot i que la situació de tresoreria sí que és bona.
El Sr. Santamaria explica que, pel que fa al suplement de crèdit per al manteniment
d’infraestructures i enllumenat, ve motivat perquè s’han de fer actuacions de
manteniment que excedeixen el crèdit existent.
El Sr. Postigo diu que al seu entendre hi ha actuacions que podrien esperar.
El Sr. Santamaria respon que per exemple el cas de reposició de fanals a la plaça
Catalunya de la manera com estaven representaven perill. Pel que fa a la pregunta sobre
si hi ha projecte per a l’actuació de Llagostera Residencial, no hi ha projecte, ja que
es preveu arranjar el teulat de la caseta i arranjar la vorada.
El Sr. Postigo manifesta el seu desacord amb el fet que es facin actuacions sense el
corresponent projecte, ja que pensa que la gent té dret a dir-hi la seva i els veïns a estar
informats i pensa que moltes de les actuacions que es fan ara depressa i corrents és
perquè es vegi i demostrar que hi ha hagut un canvi. Diu que quan es va fer un projecte
d’enllumenat de Llagostera Residencial quan ell governava es va dir que es feia per
electoralisme.
El Sr. Santamaria respon al Sr. Postigo que si va depressa a fer algunes actuacions
possiblement és perquè ja haurien d’estar fetes i, per exemple, en el cas del passeig
Pompeu Fabra és una actuació que calia fer ara, ja que s’acosta temps de pluges que no
haurien permès fer-ho i que no han de demostrar res ara, ja que tenen quatre anys per
fer-ho.

El Sr. Navarro diu que no entenen per què no es fa extensiva la raó per l’increment de
sou de les educadores a la plaça d’infermeria de la Residència geriàtrica, ja que en
aquest cas es va dir que per modificar els sous s’ha de veure de manera conjunta. Per
altra banda diu que està content que per primera vegada es reconegui que els comptes
estan sanejats, ja que ELL sempre havia mantingut que hi havia diners suficients per a
les actuacions previstes.
La Sra. Masdevall demana que consti expressament en acta el tracte diferent que es
dóna als treballadors de la Llar d’infants i als de la Residència Josep Baulida, ja que a la
Residència es va decidir que no i no entén la deferència de tractament entre els
col·lectius.
Sotmès el dictamen a votació és aprovat amb el següent resultat:
A favor
7 (CiU i IxLL)

En contra 4 (PSC , ICV, ERC)
“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. 4/2007 del
pressupost municipal de l’exercici 2007, que inclou les següents variacions:
AJUNTAMENT
Suplements de crèdit
01100.31000
Interessos préstecs
11100.10000
Retribucions membres Ajuntament
42200.62200
Millores edifici CEIP Lacustària
42201.13000
Retrib. personal laboral Llar Infants
43201.12000
Retrib. bàsiques urbanisme
43201.12100
Retrib. complementàries urbanisme
51100.21000
Reparació infrastructures
51100.21300
Manteniment enllumenat
61100.22708
Honoraris recaptador
Crèdits extraordinaris
42201.62201
Millores edifici Llar Infants
51100.61105
Condicionament zona equipaments
urb. Llagostera Residencial
Total
Procedència dels fons
Majors ingressos
28200
Impost sobre construccions
52000
Interessos
Total

40.000,00 euros
26.500,00 euros
14.000,00 euros
24.000,00 euros
1.900,00 euros
4.600,00 euros
30.000,00 euros
15.000,00 euros
20.000,00 euros
19.000,00 euros
55.000,00 euros
250.000,00 euros

62.000,00 euros
188.000,00 euros
250.000,00 euros

Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant
anunci en el BOP 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.
4.3 Aprovar la modificació de la plantilla de personal funcionari i el quadre annex
de llocs de treball.
Es llegeix el dictamen i el Sr. Postigo pren la paraula i diu que en aquest tema no estan
d’acord ni en el sou ni en el procediment, a més diu que amb aquesta nova plaça
l’Ajuntament disposarà de tres assessors jurídics, la secretària, l’assessor que hi ha
actualment i ara aquest nou tècnic i també de tres arquitectes. Afegeix que sorprèn que
després de dir que la situació econòmica de l’Ajuntament estava malament, les
primeres decisions que ha adoptat el nou equip de govern incrementin la despesa fixa de
manera considerable, ja que el sou de l’Alcalde, la creació d’aquesta plaça i la

contractació d’un altre arquitecte representa un increment anual de 60.000, 42.000 i
29.000 euros respectivament. Afegeix que falta transparència i pensen que l’equip de
govern té intencions de les quals no se’ls ha informat. També diu que el sou que
s’assigna a aquesta nova plaça és excessiu ja que serà el més alt de tot l’Ajuntament per
sobre de l’Alcalde i de la plaça de la secretaria i que es veu que es fa un vestit a mida i
que ell ha preguntat a diversos gabinets d’advocats experts i li han dit que per aquest
import estaven disposats a assumir aquesta feina.
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que no troben correcte el complement específic que
s’assigna a la plaça, ja que és molt alt i dobla el de qualsevol treballador i, tenint en
compte que el complement específic va en funció del lloc de treball, demana que es
justifiqui quines característiques té aquest lloc que justifiquin un complement específic
tan elevat en relació a la resta de llocs de treball i en què s’han basat per assignar-lo.
El Sr. Galobardes respon que a l’Ajuntament ara hi ha un secretària i un assessor jurídic
i que es necessari reforçar l’àrea d’urbanisme, ja que aquesta àrea no és que no funcioni
sinó que no existeix, a més diu que la secretària els va dir que dintre d’un any i mig
plegaria i també cal garantir tenir una persona per fer la substitució. Diu que
necessitaven una persona preparada i que s’ha trobat. Afegeix que l’Ajuntament està
perdent diners per tràmits que no s’han fet per manca de personal i que no ha de fer por
agafar més gent si cal per obtenir millors resultats.
El Sr. Postigo diu que, pel que ha dit el Sr. Galobardes, sembla més adequada la figura
de personal eventual, ja que de la manera que es fa aquesta plaça quedarà consolidada i
que en tot cas per substituir la secretària caldrà una persona d’habilitació nacional.
El Sr. Navarro insisteix que es doni resposta a la seva pregunta
El Sr. Soler respon que en tot cas és necessari fer una valoració dels llocs de treball i
després es veurà si aquest complement és molt elevat o no.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova amb el següent resultat:
A favor
7 (CiU i IxLL9
En contra
4 (PSC, ICV, ERC)
“Atès que per al bon funcionament de l’Ajuntament es fa necessari modificar la plantilla
de personal funcionari per incloure-hi una plaça de tècnic d’administració especial per
prestar serveis a l’àrea d’urbanisme.
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Modificar la plantilla de personal en el sentit d’incloure-hi la següent plaça:

PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA TÈCNICA
Denominació

Grup

Nivell

A1

26

Tècnic/a

Núm. places

1

Observacions

56% jornada

Forma de provisió: Concurs (mobilitat interadministrativa)
Segon.- Modificar el quadre annex dels llocs de treball:
PERSONAL FUNCIONARI
Categoria

dedicació

Sou base

c. destí

c. específic

Tècnic/a

56% jornada

623,20

394,40

1.211,00

Funcions. Coordinació àrea urbanisme i funcions pròpies d’assessorament jurídic.
Tercer.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de quinze dies a efectes
d’examen i reclamacions, mitjançant edicte que es publicarà al BOP i al tauler d’edictes
de la Corporació.
Quart.- Si no es presenten reclamacions s’entendrà aprovat sense necessitat de nou
acord.”
4.4 Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal i dels seus Organismes
Autònoms de l’any 2006.
Es llegeix el dictamen i el Sr. Soler diu que el vot dels membres de l’equip de govern
serà l’abstenció, no perquè estiguin en contra d’aquesta liquidació sinó perquè entenen
que la gestió era d’un altre equip.
El Sr. Navarro diu que el que ara s’aprova no és la liquidació del pressupost sinó el
compte general de l’exercici de 2006.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova amb el següent resultat:
Abstenció
8 (CiU i IxLL, i PSC)
A favor
3( ICV, ERC)
“La Comissió Especial de Comptes, en reunió celebrada el dia 23 d’agost de 2007, va
informar favorablement el Compte General de l’exercici 2006 i sotmès a informació
pública mitjançant anunci publicat en el BOP de Girona núm. 176, de 06-09-2007.
És per això que es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal i dels seus Organismes
Autònoms (Patronat Municipal d’Esports i Patronat Municipal Residència Josep
Baulida), corresponent a l’exercici 2006.
Segon.- Retre els comptes generals a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.”
5è.- MOCIONS:
5.1 Moció d’ERC en defensa del partit de futbol entre Catalunya i Estats Units i
del conjunt de l’esport català.

El Sr. Navarro pren la paraula i manifesta que ha presentat una moció que, copiada
literalment, diu:
“ERC Llagostera
Moció per la sessió plenària del 4 d’octubre de 2007.
Atès que la Selecció Catalana de futbol ha jugat partits amistosos internacionals des que
es va constituir la nostra federació a començaments de segle, en totes les èpoques i
davant de tota mena de clubs, combinats o seleccions, i que des del 30-05-1904 porta
jugats ja 141 partits.
Atès que hi havia un acord per part de la Federació Catalana de Futbol per jugar un
partit entre la nostra selecció nacional amb la selecció de futbol dels EUA el dia 14
d'octubre.

Atès que, malgrat que aquest matx no perjudicava ningú, la Federació Espanyola de
Futbol, en una prova més de manca de respecte cap al nostre país i cap a les decisions
de la nostra federació, s’ha oposat a la celebració d'aquest partit.
Atès que un dret mínim de la nostra nació és poder gestionar els nostres esdeveniments
esportius amb tercers convidats, amb coordinació amb les Federacions Espanyoles, però
sense dependre del caprici d’aquestes, amb l'horitzó de disputar també competicions
internacionals oficials.
En defensa de la projecció internacional del nostre esport i de la nostra dignitat com a
nació, proposem al Ple de l’Ajuntament de Llagostera els següents ACORDS:
1. Donar suport a la Federació Catalana de Futbol perquè realitzi el partit previst entre
Catalunya i els Estatus Units, així com a les acccions legals que pugui realitzar per
defensar els nostres drets com a catalans.
2. Instar la Federació Espanyola de Futbol per tal que rectifiqui la seva decisió i,
d’aquesta manera, es pugui celebrar aquest partit internacional esmentat.
3. Demanar a la Generalitat de Catalunya que sigui ferma en la defensa del conjunt del
nostre esport, en la seva projecció internacional i en fer valer els drets de les nostres
federacions i seleccions esportives. I això no sols perquè puguin jugar partits amistosos
sinó també per obrir la participació en competicions oficials.
4. Enviar aquest acord a la Federació Catalana de Futbol, a la Federació Espanyola de
Futbol i a la Secretaria General de l’Esport del Govern de la Generalitat .”
El Sr. Navarro diu que, atès que hi ha hagut novetats en relació al tema, cal modificar
algun dels elements de la proposta, que quedaria de la següent forma, i tot seguit
llegeix la següent moció:
“ERC Llagostera
Moció per la sessió plenària del 4 d’octubre de 2007
Atès que la Selecció Catalana de futbol ha jugat partits amistosos internacionals des que
es va constituir la nostra federació a començaments de segle, en totes les èpoques i
davant de tota mena de clubs, combinats o seleccions, i que des del 30-05-1904 porta
jugats ja 141 partits.
Atès que hi havia un acord per part de la Federació Catalana de Futbol per jugar un
partit entre la nostra selecció nacional amb la selecció de futbol dels EUA el dia 14
d'octubre.

Atès que, malgrat que aquest matx no perjudicava ningú, la Federació Espanyola
Futbol, en una prova més de manca de respecte cap al nostre país i cap a les decisions
de la nostra federació, s’ha oposat a la celebració d'aquest partit.
Atès que un dret mínim de la nostra nació és poder gestionar els nostres esdeveniments
esportius amb tercers convidats, amb coordinació amb les Federacions Espanyoles, però
sense dependre del caprici d’aquestes, amb l'horitzó de disputar també competicions
internacionals oficials.
En defensa de la projecció internacional del nostre esport i de la nostra dignitat com a
nació, proposem al Ple de l’Ajuntament de Llagostera els següents ACORDS:
Primer.- Donar suport a la Federació Catalana de Futbol en la seva lluita per la
projecció internacional de l’esport català, i encoratjar-la perquè continuï defensant els
nostres drets com a catalans.

Segon.- Instar la Federació Espanyola de Futbol per tal que modifiqui la seva posició i
no veti partits internacionals com els proposats per la Federació Catalana de Futbol.
Tercer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que sigui ferma en la defensa del
conjunt del nostre esport, en la seva projecció internacional i a fer valer els drets de les
nostres federacions i seleccions esportives. I això no sols perquè puguin jugar partits
amistosos sinó també per obrir la participació en competicions oficials.
Quart.- Enviar aquest acord a la Federació Catalana de Futbol, a la Federació
Espanyola de Futbol i a la Secretaria General de l’Esport del Govern de la Generalitat.”
El Sr. Galobardes diu que ell com a representant del grup IxLL hi votarà a favor.
Sotmesa la moció a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.
5.2 Moció d’ICV-EU i A per a la creació del govern territorial de salut de l’ABS
de Cassà de la Selva.
Es llegeix la moció i seguidament el Sr. Soler pren la paraula i diu que al seu entendre
el més important és la creació d’uns òrgans de participació en els temes de salut per tal
de poder recollir les inquietuds i les aportacions, no obstant això diu que no s’oposaran
a la moció i, per tant, s’abstindran a la votació.
El Sr. Postigo explica que en un Consell d’alcaldes del Gironès es va parlar del tema i
fins i tot es va animar el Departament de Salut de la Generalitat que agilitzés els tràmits
per a la creació d’aquesta òrgans i que els col·lectius de metges i infermers estan al
corrent i ho veuen bé.
El Sr. Soler diu que ells tenen reserves sobre l’efectivitat d’aquest òrgans i que ha fet
consultes i que la informació és escassa.
El Sr. Postigo respon que a la pàgina web del Departament de Salut hi ha informació.
Sotmesa la moció a votació, és aprovada amb el següent resultat:
A favor
4 (PSC,ICV, ERC)
Abstenció
7 (CiU i IxLL)
“MOCIÓ EN RELACIÓ A LA CREACIÓ DEL GOVERN TERRITORIAL DE
SALUT QUE INCLOU L’ABS DE CASSÀ DE LA SELVA.
La configuració i la implantació de l’Àrea Bàsica de Salut de Cassà de la Selva ha estat
des d’un inici qüestionada i mal entesa. Pel canvi significatiu que ha comportat el nou
model d’assistència sanitària, per l’extensió del seu àmbit territorial, etc. Avui,

l’important creixement demogràfic de la nostra població i de les poblacions veïnes posa
de manifest la necessitat de noves inversions (com ara l’ampliació del CAP de
Llagostera), de nous serveis, de més personal i, fins i tot, de replantejar-se la seva
configuració.
Lògicament l’adaptació als canvis demogràfics i tecnològics, l’adequació de l’oferta de
serveis, l’augment de la qualitat dels mateixos, etc. s’ha de realitzar aconseguint una
major implicació de les administracions locals, i apropant l’àmbit de presa de decisions
al territori.
En aquest sentit el Decret 38/2006, de 14 de març, regula la creació de governs
territorials de salut i estableix que el seu objectiu prioritari serà contribuir a millorar la
salut de la població de referència, amb l’ordenació, la priorització i la coordinació dels
recursos dels seus territoris de referència.

Atesa la necessitat de revisar els criteris de creació d’aquesta ABS, d’actualitzar els
recursos humans i materials existents a la mateixa, d’incrementar i millorar la qualitat
dels serveis, d’afrontar noves inversions, etc. Considerem que urgeix la creació del
govern territorial de salut que afecta l’ABS de Cassà de la Selva, i per això proposem al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Salut de la Generalitat que prioritzi la creació del
govern territorial de salut de l’ABS de Cassà de la Selva per tal de resoldre les diverses
necessitats sanitàries que es plantegen en aquest territori, amb la imprescindible
implicació dels ajuntaments afectats.
Segon.- Trametre aquest acord a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya,
als serveis territorials de Salut a Girona, als ajuntaments que integren l’ABS de Cassà
de la Selva i als Consells Comarcals del Gironès i de La Selva.
Tercer.- Donar compte d’aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i a la
Federació de Municipis de Catalunya.”
5.3 Moció d’ICV-EU i A en relació al nou CEIP.
Es llegeix la següent moció:
“MOCIÓ EN RELACIÓ AL NOU CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
DE LLAGOSTERA.
El passat 15 de maig el govern de la Generalitat va aprovar l’acceptació gratuïta dels
terrenys cedits per aquest Ajuntament per a la construcció d’un nou centre d’educació
infantil i primària.
El passat 22 de maig el govern de la Generalitat va aprovar l’encàrrec a l’empresa
pública ICF Equipaments perquè procedís a adjudicar la redacció del projecte i a
executar les obres d’aquest nou centre escolar, amb una inversió prevista de 4.563.500
d’€.
Entrem doncs en un període que, algú podria pensar, és d’espera, però que en realitat és
de vital importància perquè el projecte sigui del grat de la comunitat educativa local.
Entenem doncs que cal aprofitar aquest moment per a buscar la implicació de totes les
persones interessades i fer un seguiment exhaustiu des de l’inici d’aquesta actuació.
Plantegem igualment la necessitat d’obrir un procés participatiu, similar al que es va
utilitzar per a la nova llar d’infants, per a escollir el nom d’aquest nou centre, i
proposem com a un dels possibles noms el de “CEIP ISABEL VILÀ”, pels motius que
tothom coneix i que consten acreditats tant en l’Arxiu municipal com en l’expedient

administratiu que, amb objecte de posar el seu nom a un carrer, es va obrir en el seu dia.
(heroïna, sindicalista, dona, llagosterenca, però molt especialment en aquest cas pel seu
paper d’ensenyant, en una època realment difícil).
Per això proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Posar a consideració del Consell Escolar Municipal la creació d’una
comissió de seguiment del projecte i de les obres del nou centre d’educació infantil i
primària de Llagostera.
SEGON.- Posar a consideració del Consell Escolar Municipal l’inici d’un procés
participatiu de selecció del nom del nou CEIP i proposar com a possibilitat el nom
d’Isabel Vilà, pels motius a dalt exposats, que seran degudament ampliats.
Llagostera, 20 de setembre del 2007.”

La Sra. Vilà pren la paraula i diu que hi estarien d’acord si es modifica la proposta en el
sentit de no proposar cap nom concret.
El Sr. Galobardes diu que al seu entendre si ja es proposa un nom es menysté el sistema
participatiu.
El Sr. Santamaria diu que no estan de cap manera en contra del nom concret, sinó que
pensen que és millor no mencionar-ne cap.
El Sr. Postigo diu que només era una proposta i que, per tant, no hi cap problema a
treure-ho.
S’aprova la següent moció per unanimitat:
“MOCIÓ EN RELACIÓ AL NOU CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
DE LLAGOSTERA.
El passat 15 de maig el govern de la Generalitat va aprovar l’acceptació gratuïta dels
terrenys cedits per aquest Ajuntament per a la construcció d’un nou centre d’educació
infantil i primària.
El passat 22 de maig el govern de la Generalitat va aprovar l’encàrrec a l’empresa
pública ICF Equipaments perquè procedís a adjudicar la redacció del projecte i a
executar les obres d’aquest nou centre escolar, amb una inversió prevista de 4.563.500
d’€.
Entrem doncs en un període que, algú podria pensar, és d’espera, però que en realitat és
de vital importància perquè el projecte sigui del grat de la comunitat educativa local.
Entenem doncs que cal aprofitar aquest moment per a buscar la implicació de totes les
persones interessades i fer un seguiment exhaustiu des de l’inici d’aquesta actuació.
Plantegem igualment la necessitat d’obrir un procés participatiu, similar al que es va
utilitzar per a la nova llar d’infants, per a escollir el nom d’aquest nou centre.
Per això proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Posar a consideració del Consell Escolar Municipal la creació d’una comissió
de seguiment del projecte i de les obres del nou centre d’educació infantil i primària de
Llagostera.
Segon.- Posar a consideració del Consell Escolar Municipal l’inici d’un procés
participatiu de selecció del nom del nou CEIP.”
5.4 Moció d’ICV-EU i A en relació al pressupost de la Generalitat per al 2008.
El Sr. Postigo pren la paraula i fa un resum de la següent moció:

“MOCIÓ EN RELACIÓ AL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT PER AL 2008.
Antecedents
El passat 28 de març el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar per unanimitat un seguit
d’al·legacions perquè es tinguessin en compte en l’elaboració del pressupost de la
Generalitat per al 2007. Han passat només sis mesos i no cal dir que continuen vigents
les demandes realitzades en aquell moment pel consistori en Ple. Per aquest motiu i atès
que properament s’aprovarà el pressupost de la Generalitat per al 2008 considerem
necessari plantejar al govern de la Generalitat aquelles propostes que, essent de la seva
competència, són d’interès per al nostre municipi.
Abans, però, cal fer balanç i veure quines de les al·legacions fetes han estat escoltades:
Malgrat els treballs de redacció del projecte d’arranjament de la travessia de la C-65 al
seu pas pel nucli urbà (carrers Camprodon i Panedes) (1) ja s’han finalitzat, cal

determinar quina és l’aportació del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques en la seva execució i contemplar aquesta actuació en els pressupostos. A
aquest efecte cal que es tingui en compte que la primera fase d’aquest projecte (rotonda
de Casablanca) és assumida per el sector discontinu SUD-11.
Malgrat les diverses negatives de la Direcció General de Carreteres d’assumir la segona
fase del projecte d’arranjament de la carretera C-253a (2)(rotonda a l’alçada de l’enllaç
amb el passeig Romeu i de la plaça del Carril) per considerar-la una actuació de caràcter
local, és inqüestionable que la titularitat de la C-253a continua essent de la Generalitat i
que la necessitat d’ordenar el trànsit en aquest punt és manifesta, atès l’augment del
mateix en els darrers anys degut principalment als nombrosos vehicles que van de la C35 a la C-253a, i a l’inrevés.
Pel que fa a les obres de manteniment i millora del CAP (3)(bàsicament a la part vella
de l’edifici, com ara pintura de l’interior, insonorització de portes, etc), no s’han
realitzat, i ara a més ja s’hauria de planificar una nova ampliació.
Una altra actuació que ha estat reclamada en diverses ocasions ha estat l’arranjament
dels passos de fauna en el tram desdoblat de la C-65 (4)(segons les previsions de
l’estudi d’efectivitat de passos de fauna en aquest tram de la carretera (pk 0,6 a 2,7). No
s’ha realitzat fins al moment i per tant continua essent vigent aquesta reclamació.
Pel que fa a l’arranjament de camins rurals, ja va quedar clar que aquesta actuació es
realitzaria aquest any, hores d’ara només està pendent dels darrers tràmits per part de
l’ajuntament per a disposar dels terrenys necessaris.
En relació a la construcció del nou dipòsit municipal d’abastament d’aigua i a la portada
d’aigua en alta a la urbanització de Mont Rei, l’anterior equip de govern ja va sol·licitar
la corresponent subvenció, i només faltava vincular aquestes inversions amb la nova
concessió del servei municipal d’abastament d’aigua i del manteniment del
clavegueram.
Malgrat serveis socials i policia local (9) no són competències d’obligada prestació per
part del nostre Ajuntament (els serveis socials depenen principalment del Consell
Comarcal del Gironès), històricament els hem assumit per a intentar donar resposta a les
demandes ciutadanes. Això ha comportat una important despesa econòmica en l’erari
municipal i requeriria d’un major suport econòmic en el primer cas i d’una major
presència d’efectius de la Policia-Mossos d’Esquadra en el segon.
Aquest any, a part dels temes que no han estat atesos, plantegem noves reclamacions:
Si tot va segons el previst les obres del desdoblament de la ctra. C-35 permetran la seva
posada en funcionament dins el segon semestre del proper any. Caldrà doncs executar
tot un seguit de mesures correctores (5) que entre d’altres qüestions tingui en compte

l’impacte acústic, la contaminació acústica, a les zones residencials (sector Fonollerons
i la nova zona residencial del sector SUD-12) i a determinats equipaments (previsió del
nou CEIP).
L’ambiciós projecte de reurbanització del nucli antic de Llagostera requeriria d’un
major suport del govern de la Generalitat, més si tenim en compte les importants obres
relacionades amb les infraestructures viàries que s’han realitzat i que es continuen
realitzant al municipi i l’escassa inversió en concepte d’1% cultural. En aquest sentit
caldria desenvolupar una segona fase (6) amb finançament de la Generalitat.
El creixement urbanístic del nostre municipi no es limita a un augment de noves
edificacions, també comporta el desenvolupament urbanístic de nous sectors, de noves
urbanitzacions que es trobaran amb les limitacions d’una EDAR (estació depuradora
d’aigües residuals) saturada, la que dona servei al nostre municipi i es situa al terme

municipal de Cassà de la Selva. Per aquest motiu és urgent la finalització del projecte
d’ampliació (7) i l’execució d’aquestes obres.
Ja fa temps que es varen detectar els punts negres de les rieres que envolten el nucli
urbà de Llagostera i que poden facilitar episodis d’inundacions. Un d’ells era els dos
ponts de la ctra. C-65 sobre les Banyaloques (8). L’arranjament d’aquests passos va ser
un compromís del llavors conseller de PTOP (Hble. Sr.Macias) que fins al dia d’avui no
ha estat realitzat.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que tingui en compte, i per tant inclogui
en el proper pressupost per a l’any 2008, dotació econòmica suficient per atendre les
següents actuacions:
Obres competència de la Generalitat pendents de realitzar:
(1) Arranjament del travessia de la C-65 al seu pas pel nucli urbà (carrers Panedes i
Camprodon). (2ª fase)
(2) Arranjament de la ctra. C-253a (rotonda plaça del carril). (2ª fase)
(3) Execució d’obres complementàries a l’ampliació del CAP i redacció del projecte per
a una nova ampliació.
(4) Execució del projecte de connectivitat entre els espais inclosos en el PEIN
(Ardenya-Cadiretes-Gavarres). Passos de fauna ctra. C-35.
(5) Redacció i execució del projecte d’implantació de mesures correctores al
desdoblament de la ctra. C-35.
(6) Reurbanització del nucli antic. (2ª fase)
(7) Execució de les obres d’ampliació de l’EDAR de Cassà de la Selva.
(8) Redacció del projecte d’arranjament dels dos ponts de la ctra. C-65 sobre les rieres
Banyaloques.
Competències que, malgrat no ser obligatòries per a un Ajuntament com el nostre, hem
assumit històricament per resoldre demandes ciutadanes:
(9) millora general de la dotació econòmica al Consell Comarcal del Gironès per a la
prestació dels serveis d’assistència social al municipi de Llagostera. I major dotació
de personal, d’agents de la Policia-Mossos d’Esquadra per a donar compliment al
conveni signat entre Generalitat-Ajuntament i compensar mínimament l’esforç del
Consistori amb la Policia Local.
Segon.- Trametre aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als
respectius Departaments de la Generalitat de Catalunya, per tal que el puguin introduir
en el proper pressupost per al 2008.
Llagostera, 20 de setembre del 2007.”

Seguidament diu que es tracta de donar continuïtat al que ve fent des de fa uns anys
l’Ajuntament de Llagostera en relació al pressuposts de la Generalitat.
El Sr. Soler explica que veuen bé la iniciativa i compateixen que es faci la petició, no
obstant això diu que al seu entendre caldria afegir-hi uns apartats relatius a la
construcció d’una rotonda, per a la connexió directa dels sector SUD12 amb la carretera
C-35, a una subvenció per les obres d’adequació del camp de futbol de gespa artificial i
elaboració d’un estudi i obres per a prevenció d’inundacions en el pas de la Riera
Gotarra per l’interior del poble, ja que en relació amb aquestes actuacions s’han tingut
converses amb els organisme competents i les respostes ha estat ambigües. Demana que
s’acceptin les modificacions a la moció.

El Sr. Postigo respon que la moció s’ha fet amb la voluntat de consensuar-la i, tot i que
creu que algun dels temes que es proposen no s’haurien d’incloure en aquesta moció,
accepta les modificacions introduïdes.
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que el seu grup està a favor de la moció inicial com
de la modificada, llevat del tema del camp de futbol, no perquè pensi que no s’ha de
fer sinó que ja hi ha una convocatòria especifica de subvencions per a aquest tema, però
el seu vot serà favorable.
El Sr. Postigo pren de nou la paraula i diu que l’anterior equip de govern feia aquesta
petició, però que després hi havia gestió en els corresponents departaments de la
Generalitat.
El Sr. Soler respon que l’equip de govern ja ha fet gestions en aquest sentit.
S’aprova per unanimitat la següent moció:
“MOCIÓ EN RELACIÓ AL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT PER AL 2008.
El passat 28 de març el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar per unanimitat un seguit
d’al·legacions perquè es tinguessin en compte en l’elaboració del pressupost de la
Generalitat per al 2007. Han passat només sis mesos i no cal dir que continuen vigents
les demandes realitzades en aquell moment pel consistori en Ple. Per aquest motiu i atès
que properament s’aprovarà el pressupost de la Generalitat per al 2008 considerem
necessari plantejar al govern de la Generalitat i als diversos grups polítics del
Parlament de Catalunya, aquelles propostes que són d’interès per al nostre municipi.
Llagostera forma part d’un eix de comunicacions que connecta la costa amb l’interior.
Aquesta situació fa que el nostre territori hagi de suportar el pas de diverses
infraestructures que al llarg dels anys s’han creat i ampliat. Les mes recents són la
variant de la carretera C-65 o el desdoblament de la carretera C-35 que s’està
executant actualment.
El costos i els inconvenients que generen aquestes obres d’interès general, no s’han vist
compensats a nivell local, ja que la inversió en concepte d’1% cultural ha estat molt
escassa i el poble de Llagostera té un patrimoni històric, cultural i esportiu molt
important que es podria veure beneficiat per inversions derivades de l’1% de les obres
que ha patit el nostre territori.
El desdoblament de la C-35 passa a tocar del nucli urbà de Llagostera i comportarà
molèsties als veïns si no s’adopten les mesures correctores adequades. Un dels
equipaments que es pot veure mes afectat és el nou CEI, que quedarà al llindar de la
carretera desdoblada. Si tot va segons el previst les obres del desdoblament de la ctra.
C-35 permetran la seva posada en funcionament dins el segon semestre del proper any.
Caldrà doncs executar tot un seguit de mesures correctores (2) que entre d’altres

qüestions tingui en compte l’impacte acústic, la contaminació acústica, a les zones
residencials (sector Fonollerons i la nova zona residencial del sector SUD-12) i a
determinats equipaments (previsió del nou CEIP).
Tanmateix, si no es prenen les mesures adequades, la C-35 es pot convertir en una
barrera infranquejable entre el nucli urbà de Llagostera i la zona del Massís de les
Gavarres, Cadiretes i l’Ardenya, espais d’interès natural i paisatgístic molt estimats i
visitats per la gent del nostre poble. En aquest sentit, en diverses ocasions s’ha reclamat
l’arranjament de passos de fauna en el tram desdoblat de la C-65 perquè siguin
transitables a peu o en bicicleta (3) (segons les previsions de l’estudi d’efectivitat de

passos de fauna en aquest tram de la carretera (pk 0,6 a 2,7). No s’han realitzat fins al
moment i per tant continua essent vigent aquesta reclamació.
Finalment, la connexió directa del sector Sud12 amb la carretera C-35 mitjançant una
rotonda adequada al trànsit de vehicles pesats (1) és imprescindible per al creixement i
desenvolupament del nou polígon industrial de Llagostera i afecta directament el
desenvolupament econòmic del nostre poble.
S’han mantingut diverses reunions amb el departament de PTOP i la Direcció Gral. de
Carreteres per intentar donar solució a aquestes demandes i de moment no han estat
ateses.
Pel que fa a les al·legacions fetes que han estat escoltades:
Malgrat els treballs de redacció del projecte d’arranjament de la travessia de la C-65 al
seu pas pel nucli urbà (carrers Camprodon i Panedes) (4) ja s’han finalitzat, cal
determinar quina és l’aportació del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques en la seva execució i contemplar aquesta actuació en els pressupostos. A
aquest efecte cal que es tingui en compte que la primera fase d’aquest projecte (rotonda
de Casablanca) és assumida per el sector discontinu SUD-11.
Malgrat les diverses negatives de la Direcció General de Carreteres d’assumir la segona
fase del projecte d’arranjament de la carretera C-253a (7)(rotonda a l’alçada de l’enllaç
amb el passeig Romeu i de la plaça del Carril) per considerar-la una actuació de caràcter
local, és inqüestionable que la titularitat de la C-253a continua essent de la Generalitat i
que la necessitat d’ordenar el trànsit en aquest punt és manifesta, atès l’augment del
mateix en els darrers anys degut principalment als nombrosos vehicles que van de la C35 a la C-253a, i a l’inrevés. Tanmateix, el pont que hi ha sobre la Riera Gotarra ha
tingut incidència en diversos episodis d’inundacions, que han causat danys importants
als veïns d’aquest sector.
Pel que fa a les obres de manteniment i millora del CAP (11)(bàsicament a la part vella
de l’edifici, com ara pintura de l’interior, insonorització de portes, etc), no s’han
realitzat, i ara a més ja s’hauria de planificar una nova ampliació.
Malgrat serveis socials i policia local (12) no són competències d’obligada prestació per
part del nostre Ajuntament (els serveis socials depenen principalment del Consell
Comarcal del Gironès), històricament els hem assumit per a intentar donar resposta a les
demandes ciutadanes. Això ha comportat una important despesa econòmica en l’erari
municipal i requeriria d’un major suport econòmic en el primer cas i d’una major
presència d’efectius de la Policia-Mossos d’Esquadra en el segon.
Aquest any, a part dels temes que no han estat atesos, plantegem noves reclamacions:
La subvenció de les obres d’adequació del camp de futbol de gespa artificial (5), que
permeti donar cobertura al gran nombre d’esportistes de totes les edats que practiquen
futbol a Llagostera amb unes condicions molt precàries. Som dels únics municipis del
Gironès que no comptem amb unes instal·lacions esportives d’aquest tipus i poblacions

veïnes, amb un nombre d’habitants molt inferior al del nostre poble, han rebut ajudes
per tal de poder aconseguir aquest equipament
L’ambiciós projecte de reurbanització del nucli antic de Llagostera requeriria d’un
major suport del govern de la Generalitat, més si tenim en compte les importants obres
relacionades amb les infraestructures viàries que s’han realitzat i que es continuen
realitzant al municipi i l’escassa inversió en concepte d’1% cultural. En aquest sentit
caldria desenvolupar una segona fase (6) amb finançament de la Generalitat.
El creixement urbanístic del nostre municipi no es limita a un augment de noves
edificacions, també comporta el desenvolupament urbanístic de nous sectors, de noves

urbanitzacions que es trobaran amb les limitacions d’una EDAR (estació depuradora
d’aigües residuals) saturada, la que dona servei al nostre municipi i es situa al terme
municipal de Cassà de la Selva. Per aquest motiu és urgent la finalització del projecte
d’ampliació (10) i l’execució d’aquestes obres.
Ja fa temps que es varen detectar els punts negres de les rieres que passen per Llagostera
i que poden facilitar episodis d’inundacions. El mes important és donar solució a les
inundacions que genera el pas de la Riera Gotarra per l’interior del poble (8). Llagostera
ha patit històricament inundacions molt importants que han afectat terrenys amb
equipaments municipals com el Centre d’Assistència Primària o la nova Llar d’infants
el Carrilet i un gran nombre de veïns. Entenem que donar resposta a aquest
problemàtica requeriria una actuació prioritària per part de l’ACA. Un altre punt negre
són els dos ponts de la ctra. C-65 sobre les Banyaloques (9). L’arranjament d’aquests
passos va ser un compromís del llavors conseller de PTOP (Hble. Sr.Macias) que fins al
dia d’avui no ha estat realitzat.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que tingui en compte, i per tant inclogui
en el proper pressupost per a l’any 2008, dotació econòmica suficient per atendre les
següents actuacions:
Obres competència de la Generalitat pendents de realitzar:
(10) Construcció d’una rotonda, adequada al trànsit de vehicles pesats, per a la
connexió directa del sector Sud12 amb la carretera C-35.
(11) Redacció i execució del projecte d’implantació de mesures correctores al
desdoblament de la ctra. C-35.
(12) Arranjament de passos de fauna en el tram desdoblat de la C-35 perquè siguin
transitables a peu o en bicicleta. Execució del projecte de connectivitat entre els
espais inclosos en el PEIN (Ardenya-Cadiretes-Gavarres).
(13) Arranjament del travessia de la C-65 al seu pas pel nucli urbà (carrers Panedes i
Camprodon). (2ª fase)
(14) Subvenció de les obres d’adequació del camp de futbol de gespa artificial
(15) Reurbanització del nucli antic. (2ª fase)
(16) Arranjament de la ctra. C-253a (rotonda plaça del carril). (2ª fase)
(17) Elaboració d’un estudi per prevenció d’inundacions en el pas de la Riera Gotarra
per l’interior del poble
(18) Redacció del projecte d’arranjament dels dos ponts de la ctra. C-65 sobre les
rieres Banyaloques.
(19) Execució de les obres d’ampliació de l’EDAR de Cassà de la Selva.
(20) Execució d’obres complementàries a l’ampliació del CAP i redacció del projecte
per a una nova ampliació.

Competències que, malgrat no ser obligatòries per a un Ajuntament com el nostre, hem
assumit històricament per resoldre demandes ciutadanes:
(21) millora general de la dotació econòmica al Consell Comarcal del Gironès per a
la prestació dels serveis d’assistència social al municipi de Llagostera. I major
dotació de personal, d’agents de la Policia-Mossos d’Esquadra per a donar
compliment al conveni signat entre Generalitat-Ajuntament i compensar
mínimament l’esforç del Consistori amb la Policia Local.

Segon.- Trametre aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als
respectius Departaments de la Generalitat de Catalunya, per tal que el puguin introduir
en el proper pressupost per al 2008.”
5.5 Moció d’ICV-EU i A per a delegació de competències en primer cicle
d’educació infantil i modificació del reglament del Niu.
Es llegeix la moció i la Sra. Vilà diu que es pensava fer quan entrés en funcionament la
nova llar d’infants.
El Sr. Postigo respon que el que es pretén amb la moció és avançar-se en el temps i que
quan entri en funcionament el tema ja estigui resolt.
Sotmesa la següent moció a votació, s’aprova per unanimitat:
“MOCIÓ EN RELACIÓ A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PRIMER
CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL I DE REVISIÓ DELS REGLAMENTS QUE
REGULEN EL RÈGIM INTERN I EL CONSELL ESCOLAR DE LA LLAR
D’INFANTS “EL NIU”
El Decret 282/2006, de 4 de juliol, regula el primer cicle de l’educació infantil (0-3
anys) i els requisits dels centres i, en concret, l’article 20 del citat Decret estableix la
possibilitat de delegar competències als ajuntaments en diferents àmbits.
D’acord amb el títol XII del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Atès que no consta la delegació d’aquestes competències al nostre Ajuntament, i que les
entenem positives per a donar cobertura legal als reglaments avui vigents, i pels motius
que a continuació s’exposen:
Pel que fa a l’àmbit del procés de preinscripció i admissió, el fet de sol·licitar la
competència implica que l’ajuntament podrà establir, si així ho creu oportú, altres
criteris en el procés d’admissió, a més dels criteris bàsics establerts per Decret, i podrà
puntuar-los com ell mateix determini.
Pel que fa a l’àmbit dels consells de participació de les llars d’infants, el fet de sol·licitar
la competència implica que l’Ajuntament podrà establir la composició i el funcionament
del citat òrgan d’acord amb la legislació vigent.
A més a més cal tenir en compte que ja s’han iniciat les obres de construcció de la llar
d’infants “El Carrilet”, i que cal preveure la coexistència de dues llars d’infants al nostre
municipi.
Per això proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat la delegació a aquest
Ajuntament de les competències per a les llars d’infants (escoles bressols) municipals
en els àmbits del procés de preinscripció i admissió d’alumnes i dels consells de
participació de les llars d’infants.

Segon.- Iniciar els tràmits d’adequació dels Reglaments que regulen el règim intern i el
consell escolar de la llar d’infants municipal “El Niu”.
Tercer.- Donar compte d’aquests acords al Consell escolar de la llar d’infants “El Niu”
i al Consell Escolar municipal.”
6è.- PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Postigo pren la paraula i diu que cal tenir en compte que perquè la nova llar
d’infants pugui acollir els 107 nens que permet la capacitat i no els 100 que diu el
projecte, cal que es redacti el projecte d’activitats classificades.
El Sr. Galobardes respon que ja està previst.
El Sr. Postigo pren de nou la paraula i diu que quan funcioni la nova llar d’infants seria
bo poder tenir-hi accés per dos carrers i tenint en compte que en el projecte del pla
parcial SUD12 hi ha la previsió d’uns terrenys vora la llar d’infants, pensa que seria
convenient que es pogués anticipar la cessió per fer aquest accés.
El Sr. Galobardes respon que en pren nota i que s’estudiarà.
El Sr. Postigo fa un prec en el sentit que a les comissions informatives l’equip de govern
informi els membres de l’oposició de les actuacions que es fan.
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que creuen que s’hauria de convocar el Consell de
Comunicació per estudiar els programes de Llagostera Ràdio i per informar que el
Butlletí de Llagostera s’ha tornat a endegar.
També demana que quan es doni el suport de l’Ajuntament en algun tema com és ara el
Correllengua s’acordi pel Ple, ja que és evident que té més força.
Afegeix que cal que s’actualitzi la informació dels plafons de pagès, ja que per exemple
no hi havia la convocatòria del Ple. Pel que fa a la informació, segueix dient que cal
que s’informi els veïns sobre les actuacions que els afecten, com ara el tema de
l’arranjament del passeig Pompeu Fabra, que els veïns no n’eren coneixedors.
El Sr. Santamaria respon que es va comunicar als veïns que es faria un arranjament del
Passeig i que cal tenir en compte que no és cap reforma.
El Sr. Navarro diu que no dubta que el Sr. Alcalde ha informat els veïns que s’ha trobat,
però que no és aquesta la mena d’informació que creuen que és correcte.
La Sra. Masdevall pren la paraula i pregunta que si són necessaris els vint passos de
vianants que hi ha en el Passeig.
El Sr. Santamaria diu que són necessaris per evitar l’excés de velocitat.
El Sr. Soler, pel que fa a la convocatòria del Consell de Comunicació, respon que si no
s’ha convocat és perquè s’esperava que es constituís el nou grup del Butlletí de
Llagostera i també perquè s’està treballant en la confecció d’una nova pàgina web
municipal i es volia portar una proposta a la reunió del Consell.
Pel que fa al tema del Correllengua, diu que es va fer per celeritat.
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts i cinc minuts d’una de la matinada del
dia cinc d’octubre de dos mil set 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 13/2007 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2007.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-cinc d’octubre de l’any dos mil
set es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència de
l’Alcalde Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep
Aliu Mundet, Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Cristina Campeny Planas,
Xavier Vilella Bayé, Ricard Bordàs Pons, Lluís Postigo García, Eugènia Comas Alsina,
Antoni Navarro Robledo i Eduard Galobardes Jorba.
Excusa la seva assistència el Regidor Sr. Jesús Torrent Bosch.
La Regidora Sra. Montserrat Masdevall s’incorporarà al moment que es dirà.
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 4-10-2007.El Sr. Postigo demana que es facin les següents esmenes a l’acta:
-A la pàgina 4. línia 5, substituir la paraula correcta pel següent paràgraf: “malament,
si s’adapta a les necessitats del nostre,”.
-A la pàgina 8, línia 28, corregir l’error on diu “transferència 2, ha de dir
“transparència”.
A la pàgina 20, línia 2, on diu “109” ha de dir “107”.
El Sr. Navarro demana que es facin les següents esmenes a l’acta:
A la pàgina 4, després de la línia 4, afegir-hi la seva intervenció següent:
“El Sr. Navarro respon al Sr. Soler que el Ple només pot designar quatre membres i que
ell en troba a faltar sis”.
S’aprova l’acta per unanimitat amb les esmenes anteriors.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 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 núm. 1430 a 1529 i diu que
es troben a disposició de qualsevol que les vulgui examinar.

3r.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA Nº 1 :
3.1 Modificació de representants a la Junta de Govern del Patronat de la
Residència Josep Baulida.
La Sra. Campeny pren la paraula i explica que s’ha detectat un error en l’acord del Ple
de nomenament de càrrecs del Patronat de la Residència Josep Baulida i que ara es
proposa aquest acord per tal d’esmenar-lo.

S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Detectat un error en l’acord del Ple del dia 11 de juliol de 2007 relatiu a la composició
de la Junta de Govern del Patronat de la Residència Josep Baulida,
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Nomenar els següents representants en la Junta de Govern del Patronat de la
Residència Josep Baulida:
PATRONAT RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA DE LLAGOSTERA
Càrrec
President
Regidora govern
Regidor no govern (1)
Regidor no govern (1)
Regidor no govern (1)
Vocal
Vocal
Vocal

Nom
Cristina Campeny Planas
Montserrat Vilà Añón
Ricard Bordàs Pons
Montserrat Masdevall Roca
Antoni Navarro Robledo
Josep Agustí Canals
Montserrat Calm Soler
Immaculada Petit Guinart

Grup polític
CiU
CiU
PSC
ICV-EUIA
ERC
-------------------------

(1) Amb un sol vot
Segon.- Deixar sense efecte la composició derivada de l’acord del Ple de data 11 de
juliol de 2007.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Patronat de la Residència Josep Baulida i als
interessats.”
3.2 Instar el Consorci del Transport Metropolità de l’Àrea de Girona perquè
atorgui la gratuïtat del transport públic al col·lectiu de majors d’edat amb
discapacitat intel·lectual.
Es llegeix el dictamen i seguidament el Sr. Postigo pren la paraula i diu que, tot i que a
la Comissió Informativa el seu vot va ésser favorable, una vegada estudiat el tema més
bé, han vist que la proposta no és encertada ja que caldria fer la petició a l’Autoritat
Territorial de Mobilitat Àrea de Girona i que, per altra banda, tampoc és encertat fer la
petició a aquest organisme ja que no té competència per a la tarificació social i que, en
tot cas, la petició s’hauria de fer al Consell Comarcal i que els diners sortiran de
l’Ajuntament. Afegeix que a Barcelona l’ATM no regula la tarifa social sinó que ho fa
l’Àrea Metropolitana i també diu que hi ha subvencions de la Generalitat als

ajuntaments que aproven la tarifació social. Segueix dient que a més d’aquest col·lectiu
també caldria incloure altres col·lectius com poden ésser els majors de 60 o 65 anys.
La Sra. Comas pren la paraula i diu que el vot del seu grup serà favorable, però caldria
ésser més agosarats i demana la gratuïtat.
El Sr. Soler pren la paraula i diu que l’ATM utilitza la Junta de Govern en els seus
òrgans i que no es pot comparar aquest òrgan de Girona amb el de Barcelona i que no
és cert que aquesta competència sigui només del Consell Comarcal i que creu que és
correcte fer la petició al Consorci del Transport Metropolità, ja que és un element de
força i que, per tant, mantenen la proposta tal com està redactada. Afegeix que ja

s’estan fent gestions sobre aquest tema i que creuen que és interessant donar suport a un
col·lectiu que té gent afectada a Llagostera.
El Sr. Postigo diu que ell ha trucat al gerent de l’ATM i que han coincidit amb el
plantejament que ell ha fet abans en el sentit que la seva entitat no té competència en
tarificació social. Diu que posa a disposició del Sr. Soler la informació de la qual
disposa i pensa que és arriscat fer aquesta petició a l’ATM.
El Sr. Soler respon que la predisposició és de tirar endavant el tema i que, en cas que
se’ls respongui que no és competent, ja es valorarà i es farà el que sigui necessari.
S’aprova el dictamen amb el següent resultat:
A favor
10 (CiU, IXLL, PSC, ERC)
Abstenció:
1 (ICV)
“Escoltades les reivindicacions i propostes del col·lectiu de pares i mares amb fills amb
discapacitat intel·lectual de Girona i comarques, en el sentit de demanar la gratuïtat del
transport públic al col·lectiu de majors d’edat amb discapacitat intel·lectual.
Atès que a Llagostera hi ha un grup de persones afectades i preocupades per aquesta
situació.
Vist que aquesta mesura ja es porta a terme a altres indrets de Catalunya, fet que suposa
un greuge comparatiu per als discapacitats intel·lectuals de l’àrea de Girona i
comarques;
Vist que la gratuïtat del transport és molt important a l’hora de potenciar i treballar per
afavorir l’autonomia personal i la integració social del col·lectiu de persones majors
d’edat amb discapacitat intel·lectual, eliminant una de les barreres que suposa haver de
dependre de familiars i cuidadors a l’hora de desplaçar-se, és bàsic que puguin disposar
d’aquest servei gratuït, ja que bona part dels ingressos que perceben en concepte de
pensions o salaris el destinen a despeses de transport per tal de poder accedir als llocs
de treball o bé als centres ocupacionals o d’atenció especialitzada;
Atès que és molt important poder disposar d’instruments per afavorir la integració
social de tots els ciutadans que tenen especial dificultat per moure’s pel territori i la
necessitat de fomentar el transport públic com una eina d’integració i cohesió social,
La Comissió informativa 1 proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.Instar la Junta de Govern del Consorci del Transport Metropolità de
l’Àrea de Girona perquè atorgui la gratuïtat o la màxima bonificació possible del
transport públic al col·lectiu de majors d’edat amb discapacitat intel·lectual.
Segon.Vetllar per garantir la mobilitat de les persones amb discapacitat
intel·lectual que utilitzin el transport públic i també en el futur fer extensiva la mesura a
d’altres col·lectius amb altres tipus de dificultats, per tal d’afavorir la mobilitat i
L’autonomia d’aquests ciutadans i, de retruc, promoure l’ús del transport públic.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Consorci del Transport Metropolità de l’Àrea de
Girona i al col·lectiu de pares amb fills amb discapacitat intel·lectual.”
3.3 Adoptar diversos acords en relació al retorn de la documentació de l’arxiu de
la Guerra Civil de Salamanca.
Es llegeix el dictamen i el Sr. Postigo diu que aquesta proposta surt de la Comissió de la
Dignitat en la qual hi tenen representació tots els partits polítics i proposa canviar el
punt 4t., ja que ja s’ha celebrat l’acte i que digui “ celebrar l’èxit obtingut”.

El Sr. Navarro diu que no veu la necessitat de canviar la proposta ja que es poden
adherir a un acte encara que ja s’hagi fet.
El Sr. Soler diu que és un acte de justícia adherir-se a aquestes reivindicacions.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“ PEL RETORN DE LA DOCUMENTACIÓ DE L’ARXIU DE LA GUERRA CIVIL
DE SALAMANCA
Atès que l’objectiu bàsic del retorn dels documents catalans de l’Arxiu de la Guerra
Civil de Salamanca és restituir-los a les persones, partits, sindicats i entitats de tota
mena que en van ser espoliats el 1939.
Atès que aquest procés s’ha interromput des de l’octubre passat, quan els tècnics
acabaren la identificació dels documents i objectes catalans.
Atès que recentment ha mort l’artista Carles Fontserè, que tant havia lluitat per la
recuperació dels seus cartells, sense poder veure aquesta restitució, no es pot consentir
que cap altre afectat pugui desaparèixer sense veure la justa restitució dels seus béns,
La Comissió informativa 1 proposa al Ple de la Corporació els següents acords:
Primer.- Adherir-se a la denúncia d’aquesta situació feta per la Comissió de la Dignitat,
persones, partits, sindicats i entitats afectades per l’espoli.
Segon.- Demanar al Ministre de Cultura César Antonio Molina Sánchez que
immediatament prossegueixi, en cooperació amb el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, el procés d’identificació dels documents i objectes catalans de
l’Arxiu de la Guerra Civil requisats a persones i entitats catalanes.
Tercer.- Que, un cop corroborada la identificació, la Comissió Mixta Ministeri de
Cultura -Generalitat, en el termini de tres mesos que preveu la Llei, retorni a la
Generalitat de Catalunya els documents i objectes arrabassats per la força el 1939, amb
la finalitat que aquesta en pugui fer efectiva la restitució als seus legítims propietaris.
Quart.- Adherir-se a l’acte convocat per la Comissió de la Dignitat pel dia 21 d’octubre
al Palau Sant Jordi amb el títol “La Nació Catalana diu PROU, volem tots els papers”.
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Ministre de Cultura, el Conseller de Cultura de la
Generalitat i la Comissió de la Dignitat.”
4t.- DICTAMENS DE LA COMISSSIÓ INFORMATIVA Nº 2 :
4.1 Aprovar les Ordenances Fiscals que regiran per a l’any 2008.
El Sr. Soler pren la paraula i diu que els increments que es proposen s’han calculat de
forma que es preveu que es cobriran les necessitats del pressupost, tot i que hi ha alguns
conceptes ens els apartats d’ingressos que és difícil de preveure i, per tant, de calcular,

com és ara l’impost sobre construccions i l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys. No s’han fet grans canvis i en la majoria de tributs es preveu un increment del
2,9%. Pel que fa a l’IBI, com se sap, es va fer una revisió cadastral que ha entrat en
vigor aquest any i que s’aplica de manera esglaonada durant 10 anys i que, per tant,
comporta en la majoria de casos un increment d’un 10% del valor dels mimmobles
revisats cada any, i per tal de reduir l’impacte s’ha abaixat sis punts el tipus dels béns
urbans, que ha passat del 0,68 al 0,62 en el cas de l’IBI de rústica del 0,56 al 0,55, tot i
que els increments no poden ésser homogenis en tots els casos, s’ha intentat que fossin
assumibles. Afegeix que hi ha casos que paguen menys que l’any anterior mentre que en

altres casos es paga força més i que això passarà també l’any que ve i la resta d’anys, tot
i que s’intenta evitar que comporti increments importants.
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que ha pogut comprovar que en aquest tema no s’han
fet grans variacions i, tot i que quan ells governaven es feia un increment de l’IPC
interanual, no obstant això la diferència no és substancial i el seu vot serà favorable.
El Sr. Navarro diu que, tal com ha dit el Sr. Postigo, quan governaven havien optat per
fer l’increment de l’IPC interanual, ja que creien que és millor, no obstant això la
diferència és mínima. Afegeix que s’alegren que en el tema dels impostos s’hagi seguit
la línia dels últims anys, ja que pensaven que es faria d’una altra manera. Segueix dient
que l’increment de l’IBI d’urbana el troben correcte, mentre que en la rústica no, i que
l’any passat va baixar el 0,85 al 0,55 i demana que s’estudiï la possibilitat de fer una
baixa del tipus també aquest any, més tenint en compte que l’any anterior el grup de
CiU va votar en contra de les ordenances perquè va dir que es quedaven curts en la
rebaixa del tipus d’IBI de rústica. Quant a la taxa d’escombraries, ha observat que la de
bancs i caixes no s’incrementa en la mateixa quantia i pensa que es queden curts amb
l’increment, ja que els costos s’han incrementat substancialment i tampoc es preveu cap
tipus de bonificació per a la gent que fa la recollida de manera correcta i demana que es
faci algun tipus de bonificació i que el municipi de Cassà ho està fent. Seguidament
pregunta com es preveu que surtin els ingressos que seran necessaris per fer front a tota
una sèrie de despeses que ja s’estan fent, com són increments de personal, Policia, sous
de Regidors i finalment fa referència a la diferència d’ingressos i despeses del
pressupost del 2007 i diu que no veu de quina manera es quadrarà el pressupost.
El Sr. Soler respon que, pel que fa a l’IBI de rústica, el va estudiar i s’ha fet una
rebaixa del tipus impositiu i que estarien disposats a fer una rectificació si es demostra
que hiha hagut un gran increment quan es vegin els números absoluts. Pel que fa a les
escombraries, l’increment dels bancs i caixes és un error i es rectifica, ja que han de
tenir el mateix increment, quant a les bonificacions que demana el Sr. Navarro, pensa
que abans d’establir cap bonificació és necessari poder controlar el tema i que mentre
això no estigui garantit no es pot fer. En referència al que ha dit el Sr. Navarro que no
veu com quadraran els números del pressupost, diu que es pensa que s’obtindran
ingressos de la disciplina urbanística que fins ara no s’ha fet i que també es vol que el
que es pagui per impost sobre construccions s’ajusti a la realitat i també es vol
racionalitzar les despeses del dia a dia.
El Sr. Navarro diu que està d’acord amb el Sr. Soler que és difícil controlar qui fa bé la
recollida, però que una forma és a través de l’ús de la deixalleria i que no seria el primer
ajuntament a posar en pràctica aquest sistema i, en tot cas, es podria veure com ho fan.
Diu que a través de les ordenances fiscals també es poden corregir certs comportaments
i posa per exemple tallar els carrers, que ha fet que es faci de manera més ordenada i
que duri menys temps. Insisteix que s’estudiï la reducció del tipus de l’IBI de rústica.

El Sr. Santamaria demana al Sr. Navarro que no faci referència a situacions anteriors en
referència a l’al·lusió del vot de CiU.
S’aprova el dictamen amb el següent resultat:
A favor
8 (CiU i ICV)
Abstenció
3 (PSC i ERC)

“Per tal que la modificació de les Ordenances Fiscals entri en vigor a partit de l’1
de gener del 2008, 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 2008 la modificació de les
Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles
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 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 %
Béns immobles rústics . . . . . . . . . . . . . . . . 0,54 %
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’1,83 sobre les tarifes
fixades en l'article 95.1 del reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
3. L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre:
Potència i classe de vehicle
a) TURISMES
de menys de 8 cavalls fiscals
de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
de 12 fins a 15,99 cavallls fiscals
de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
de més de 20 CV o més
b) AUTOBUSOS
de menys de 21 places
de 21 a 50 places
de més de 50 places
c) CAMIONS
de menys de 1000 Kg
de 1000 a 2999 Kg
de 3000 a 9999 Kg
de més de 9999 Kg
d) TRACTORS
de menys de 16 CV

de 16 a 25 CV
de més de 25 CV
e) REMOLCS I SEMIREMOLCS
de menys de 1000 Kg i 750 càrrega útil
de 1000 a 2999 Kg
de més de 2999 Kg
f) ALTRES VEHICLES

Tarifa (euros)

Quota

12,62
34,08
71,94
89,61
112,00

23,09
62,37
131,65
163,99
204,96

83,30
118,64
148,30

152,44
217,11
271,39

42,28
83,30
118,64
148,30

77,37
152,44
217,11
271,39

17,67

32,34

27,77
83,30

50,82
152,44

17,67
27,77
83,30

32,34
50,82
152,44

Ciclomotors
Motocicletes fins 125 cc
Motocicletes de més de 125 fins 250 cc
Motocicletes de més de 250 fins 500cc
Motocicletes de més de 500 fins 1000 cc
Motocicletes de més de 1000 cc

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

8,09
8,09
13,85
27,72
55,43
110,86

Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de la taxa de documents administratius
Article 7è.-Tarifa.euros (€)
7.1. Certificats
Per cada certificat de documents municipals , llevat dels
4,00
certificats del padró municipal d’habitants de l’any en curs
Per cada certificat de documents municipals que requereixin
investigació en els arxius municipals
20,00
7.2. Documents relatius a serveis d'urbanisme
Per cada informe que s'expedeixi sobre característiques de terrenys
23,00
o consulta per a edificació a instància de part
Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics sol·licitada
59,00
a instància de part
Per expedició de llicència per a la primera utilització o canvi d'ús dels
edificis, per habitatge o local
23,00
CD documentació POUM ...................................................................... 64,00
Còpies plànols a color
A4.......................................................................................................... 7,20
A3 .......................................................................................................... 9,80
A2 .......................................................................................................... 15,40
A1 ........................................................................................................ 18,00
A0 ........................................................................................................ 21,00
7.3. Fotocòpies
Per cada fotocòpia DIN A-4
0,08
Per cada fotocòpia DIN A-3
0,15
7.4. Per expedició de plaques:
Per llicència d'obres
4,00
17,00
Per un gual permanent
Per una placa personalitzada per reserva d’espai públic.........................74,00
Per una placa numeració edifici
10,00

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.......................................................242,00 €
 Substitució de vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,00 €

Ordenança Fiscal núm.7 reguladora de la taxa pel control i altres activitats
singulars de la policia local
Article 5. Tarifes
Euros

Concepte
1.a. Tallament d’un sentit de circulació
1.b. Tallament d’un sentit de circulació sense avís previ
1. c. Tallament total d’un carrer
1.d. Tallament total d’un carrerr sense avís previ
2. Prestació de serveis segons els agents necessaris
Per cada agent i hora (o fracció):
- en horari diürn (7 a 22 hores)
- en horari nocturn o festiu

18,50
21,60
38,00
41,20

17,00
24,70

Les tarifes de l’apartat 1 s'entenen per a una duració màxima de 3 hores i mínima de 20
minuts. Si es depassen de la duració màxima, cada hora o fracció incrementarà un 10%.
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
103,00
Concessió per 50 anys de nínxols de l’antic i ampliació
257,00
Concessió per 50 anys de nínxols dels blocs i del cementiri nou 617,50
Concessió per 50 anys de columbaris
154,50
Concessió per 4 anys de nínxols antic i ampliació
123,50
Quota anual de conservació, per cada nínxol o columbari
19,55
Quota anual de conservació, per panteó
76,15
Expedició de títol
12,35
Traspàs de títol per herència
14,40
Per cada enterrament
32,00
Trasllat de restes dintre del recinte
36,00
Trasllat de restes a altres pobles
24,70
Col·locació de làpida
8,20
Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries
Article 6.3. La quota tributària resultant serà la següent:

Per habitatge, en zones urbanes
Per habitatge, en zona rústica
Supermercats
Grup 661, epígrafs 647.3 i 647.4
Comerços de comestibles diversos

Tractament Transport i
recollida
27,00
63.00
27,00
10,00
110,00

847,00

Quota total
anual
90,00
37,00
957,00

- a l’engròs: grup 612
Comerços de comestibles diversos
- al detall: grup 641, 642, 643 i 647
Altres comerços i magatzems
- a l’engròs: grup 613, 614, 615, 617 i 619
Comerços i magatzems al detall
- grup 644,653,655,659 i 662
Comerços i magatzems al detall
- grup 645, 646, 651,652, 654 i 656
Grans superfícies comercials
Locals de negoci i professionals
Grup 755, 756 i 631- Agrupació 83, 84 i 85
Divisió 9 – Secció 2ª activitats professionals
Pintors 605.6 (residus de l’activitat dipositats a la deixalleria)
Locals sense ús específic
Bancs i Caixes : agrupació 81
Tallers i fàbriques fins a 150 m2.
Tallers i fàbriques fins a 150 m2. en zona rústica
Tallers i fàbriques de més de 150 fins a 400 m2.
Tallers i fàbriques de més de 150 fins a 400 m2 –rústica

Tallers i fàbriques de més de 400 m2.
Tallers i fàbriques de més de 400 m2. – rústica
Bars, Pubs i similars: grup 672, 673, 676 i 677
Cinemes, Balls i semblants
Restaurants: grup 671
Establiments d'allotjament amb restaurant
A partir de 10 habit., per cada habitació de més
Establiments allotjament sense restaurant (per habitació)

110,00

847,00

957,00

82,00

494,00

576,00

110,00

495,00

605,00

82,00

275,00

357,00

27,00
328,00

277,00
1.472,00

304,00
1.800,00

39,00
515,00
27,00
110,00
27,00
27,00
52,00
52,00
79,00
79,00
110,00
110,00
110,00
206,00
10,00
10,00

95,00
0,00
63,00
276,00
63,00
10,00
126,00
23,00
189,00
34,00
495,00
256,00
495,00
494,00
27,00
27,00

134,00
515,00
90,00
386,00
90,00
37,00
178,00
75,00
268,00
113,00
605,00
366,00
605,00
700,00
37,00
37,00

Ordenança Fiscal núm 10 reguladora de la taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
Article 5. 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 ……
100,00 . . . . . . . . . . . 5,35
-Turismes, camionetes, furgonetes i altres
vehicles similars fins a 1.000 Kg. P.M.A……

100,00 . . . . . . . . . . . .

10,60

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
108,00 €

Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa pel registre i la recollida d’animals
de companyia
Article 6.
7,50 €
80,00 €
4,50 €

Drets de registre per cada animal i any
Recollida d’animals, d’acord amb l’article 2n.
Placa

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
b) per cada m2 d’excés

389,00 €
1,540 €

2. Permís municipal d’activitats innòcues: PMAI.
(activitats compreses a l’annex III del RIIAA)
a) Fins a 50 m2
163,00 €
b) de 51 a 300 m2
283,00 €
c) de més de 300 m2
460,00 €
3. Llicència ambiental LLA.
(activitats compreses a l’annex II.1 i II.2 del RIIAA)
Les activitats subjectes al règim de la llicència ambiental, d’acord amb la normativa
ambiental reguladora, tributaran igual que les subjectes al permís ambiental ( article
6.1).
Les activitats compreses a l’annex II.2 del RIIAA hauran de satisfer a més a més les
següents taxes originades pel servei d’informe, en aplicació de l’ordenança fiscal núm.
8 corresponent a l’activitat d’informe de projectes d’activitats incloses a l’annex II.2
del reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració ambiental, del Consell Comarcal del Gironès:
- fins a 500m2 150,00 euros/informe
- a partir de 500m2. 150,00 euros + 0,10 euros /m2 en els espais coberts
- a partir de 500m2. 150,00 euros + 0,05 euros /m2 en els espais descoberts
- informes activitats del codi 12.44 150,00 euros informe
- taxa mínima 150,00 euros informe
- informe respecte al·legacions 150,00 euros informe
- control inicial 150,00 euros informe
- control periòdic d’activitats 150,00 euros informe

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
44,00 €.

Article 7.7. Les segones i les següents visites acreditaran la quota addicional de 99,00 €.
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 116,00 €.
Article 8.
- PMAI
128,00 €
- PMA
211,00 €
- LLA
211,00 €
- AA
128,00 €
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:
21,00 €
b) turismes i furgonetes:
42,00 €
c) camions i autocars:
73,50 €
Ordenança fiscal nún. 21. Taxa per expedició de llicències urbanístiques
Article 5. Tarifes
3. Alineacions i rasants
3.a. Fins a 10 metres lineals
22,60 €
3.b. Per cada 10 metres lineals de més o fracció
4,60 €
L’import màxim de la llicència referent a aquest apartat serà de 56,00 euros.
4 Parcel.lacions
4.a. En cada parcel.la resultant de la llicència de parcel.lació
derivada de l’execució d’un planejament parcial
4.b. Per cada parcel·la resultant de la llicència de parcel.lació
derivada d’altres actuacions

4,70 €
9,30 €

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 de 0,195 €/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 …………………

0,118 €/m2./dia

- Dissabtes i festius ……………

0,195 €/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
-Llocs eventuals

0,792 € m.l./dia
1,235 € m.l./dia

LLOCS A LA VIA PÚBLICA FESTA MAJOR
Llocs fins a 3 m.l. de fondària
Llocs de més de 3 fins a 5 m.l. de fondària
Llocs de 5 fins a 8 m.l. de fondària
- per cada metre que excedeixi de 8 m.l. de fondària
- Parada mínim espai

21,40 € m.l.
33,00 € m.l.
39,00 € m.l.
2,16 € m.l.
44,50 €

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 …................ 19,04 €/m.l.
- per cada entrada sense placa de gual ..................................... 6,38 €/m.l
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 empadronats a Llagostera amb una
antiguitat mínima d’un any.......................................... 1.588,00 €/mes
- taxa pels interns de fora de la població.................... 1.709,00 €/mes

2. Pel servei de Centre de Dia la taxa serà la següent:
*
a divendres, laborables.................................
*
esporàdics....................................................

de dilluns
26,62 €/dia
laborables
31,68 €/dia

*
diumenges i festius esporàdics......................
*
diumenges i festius fixes................................

dissabtes,
45,65 €/dia
dissabtes,
34,21 €/dia

Segon.- L’expedient tramitat per a l’adopció dels acords anteriors, així com les
Ordenances fiscals que es modifiquen 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.
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 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
En aquest punt s’incorpora a la sessió la Sra. Masdevall.
4.2 Iniciar el procés per a l’elaboració del projecte d’intervenció integral que ha
de permetre a l’Ajuntament presentar-se a la propera convocatòria de subvencions
de la Llei de barris.
Es llegeix el dictamen i el Sr. Postigo pren la paraula i diu que el seu grup ha comentat
la moció amb els veïns de les cases barates i que hi estan d’acord. Diu que algunes de
les actuacions que es podrien fer seria la instal·lació d’ascensors als edificis, antenes
col·lectives, etc.
El Sr. Galobardes diu que el vot dels membres de l’equip de govern serà a favor, ja que
des que governen treballen en aquest tema i que cal anar ràpid, ja que en cas contrari no
es podran presentar a la convocatòria el mes de febrer. Diu que aquesta és la cinquena
convocatòria del Pla de barris i que és un tema complex i cal fer consulta als veïns.
Afegeix que vol felicitar el Sr. Postigo per la iniciativa però que els sorprèn que el Sr.
Postigo, que havia estat Alcalde i Regidor d’urbanisme, no s’hagués plantejat el tema
abans. Seguidament fa referència als pobles que han aconseguit entrar en el Pla de barris
i diu que no ha estat a la primera petició, sinó a la tercera o a la quarta i que, per tant,
ja es va tard, i que ara coincideix el que es proposa a la moció presentada amb el que
està fent l’equip de govern, però que el Sr. Postigo fins ara no n’havia parlat mai.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que és millor no fer referència al passat i, atès que
consideren que el tema és important, l’equip de govern té el propòsit de tirar endavant el
projecte per poder aconseguir ajudes a través de la Llei de barris.
El Sr. Navarro es queixa que no tots el grups poden fer intervencions al Ple en igualtat
de condicions.
El Sr. Santamaria respon al Sr. Navarro que creu que li ha deixat el temps suficient
perquè pogués fer la seva exposició.

El Sr. Postigo diu que, tot i que la figura de l’Alcalde li mereix el major respecte, li ha
de dir que ell es referirà al passat sempre que ho cregui convenient. Seguidament
explica que el grup de l’Entesa es va plantejar presentar-se a la convocatòria de la Llei
de barris des del moment que es va iniciar el projecte del nucli antic i es va consultar
amb tècnics de la Generalitat i se’ls va dir que a la primera convocatòria no hi havia res

a fer i que si més tard no es va fer va ésser pel tema econòmic, ja que hi havia en marxa
projectes ambiciosos que feien que no es pogués plantejar una altra inversió d’aquesta
importància, però que ara la situació econòmica és diferent i que hi ha un milió que ve
de Madrid destinat al projecte del nucli antic i que, en cas que el projecte pugés a dos
milions, un altre podria sortir del PUOSC, de fons propis o d’altres subvencions que es
poguessin aconseguir. Segueix dient que valora el posicionament de l’equip de govern i
que té constància que hi ha força ajuntaments que han aconseguit entrar a la
convocatòria de la Llei de barris a la primera vegada. Finalment diu que des del grup
d’ICV es presentarà una esmena als pressupost de l’estat per aconseguir una altra
subvenció per al nucli antic i demana que el grup de CiU també en presenti una als
pressupostos a Madrid.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Al nucli urbà de Llagostera detectem una zona, format pel nucli antic i les popularment
anomenades cases barates, necessitada d’una atenció especial perquè s’hi concentren:
a) un procés de regressió urbanística (deteriorament general, manca de manteniment i
conservació de les edificacions que es degraden de forma progressiva; manca de qualitat
de la urbanització i de les xarxes de serveis; un carrer, el Lacustària, sense sortida i que
dificulta enormement el trànsit rodat; predomini de l’ús del vehicle en uns carrers
dissenyats per a un ús prioritari dels vianants; manca d’accessibilitat, d’una dotació
d’equipaments adequada, de zones verdes i d’aparcament).
b) una problemàtica demogràfica (augment i envelliment de la població)
c) una presència característica de problemes econòmics i socials (concentració d’una
franja de població de baixa renda per càpita i amb mancances de caràcter social)
d) una persistència de dèficits socials i urbans importants, i una problemàtica de
desenvolupament local (zona bàsicament residencial amb absència d’activitat
econòmica).
Tots aquests factors afecten negativament el benestar dels ciutadans que viuen en
aquesta àrea i són un impediment per a la cohesió social i el desenvolupament
econòmic.
Seria doncs molt convenient aplicar polítiques de renovació urbana en aquesta zona.
Això implicaria, amb total seguretat, resultats en la cohesió social i en la millora de la
qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.
La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen
una atenció especial té com a objectiu promoure la rehabilitació global de barris per
evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans residents en aquestes
àrees, i afavorir, d’aquesta manera, la cohesió social.
Per aconseguir-ho, estableix la creació d’un fons a disposició dels ajuntaments que
presentin projectes d’intervenció integral que tinguin com a objectiu la millora
urbanística, social i econòmica de barris. Les aportacions de la Generalitat són
destinades a cofinançar aquests projectes.

El Govern de la Generalitat s’ha compromès que les ajudes de la Llei arribin a 100
barris dins d’aquestes legislatures. Fins avui s’han concedit ajuts a 70 projectes (en
quatre convocatòries), amb una inversió total generada que ascendirà a prop de 800 M
€, i està previst que en els propers mesos surti la cinquena convocatòria.

Si bé a les primeres convocatòries varen presentar-se bàsicament projectes de barris de
grans ciutats, aquesta tendència no ha impedit que també es presentessin projectes en
barris de mitjans i petits municipis, com seria el nostre cas. A les nostres comarques ja
han estat subvencionats els nuclis històrics de municipis com Besalú (1,6 M €),
Hostalric (3,2 M€) i Sant Joan de les Abadesses (1,5 M€).
Una actuació al nucli antic i a la zona de les cases barates significaria un revulsiu, un
factor de canvi i integració social. Seria una eina per desvetllar totes les energies i
potencialitats que, sense dubtes, té aquesta zona. El nostre Ajuntament actuaria com a
motor de transformació i alhora es convertiria en un estímul per al sector privat.
L’actuació a fer hauria de contemplar tot un seguit d’accions d’intervenció integral
dirigides a:
- La rehabilitació física (millora urbanística)
- La sostenibilitat ambiental (millora ambiental)
- El benestar social (millora social)
- La dinamització econòmica (millora econòmica)
- La participació ciutadana (associacions veïnals, promotors privats, etc)
De fet no estem demanant res més que donar continuïtat a les actuacions iniciades a la
zona, com ara: l’habilitació d’un espai com a zona verda a tocar les cases barates;
l’adquisició d’un terreny, al carrer del Fred, amb el mateix objectiu; l’aprovació del Pla
especial del nucli antic i del Pla especial del patrimoni arquitectònic del municipi, la
redacció del projecte d’urbanització del nucli antic, etc. Totes aquestes actuacions ja
s’han produït, de forma directa i indirecta, uns efectes beneficiosos que a dia d’avui ja
són palpables.
Ara està a punt d’iniciar-se una primera fase d’actuació al nucli antic (1ª fase del
projecte d’ urbanització del nucli antic) que contempla entre d’altres accions la
construcció d’un accés per a vianants des del carrer Panedes fins al carrer del Fred;
l’eliminació d’una línia elèctrica, que travessa la zona de les cases barates, i de l’estació
transformadora de la Plaça del Castell; etc.
També hi ha possibilitats d’iniciar una 2ª fase, i ja està molt avançat el procés
d’expropiació de dos terrenys a tocar el carrer del Fred per a destinar-los a zona verda, i
un altre, al carrer Olivareta, per reahabilitar-lo com a equipament/zona verda. Igualment
s’està treballant en l’habilitació d’una zona d’aparcament dissuasori a tocar el carrer
Panedes.
Per tot això, la Comissió Informativa 2 proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Iniciar el procés per a l’elaboració del projecte d’intervenció integral que ha
de permetre a l’Ajuntament de Llagostera presentar-se a la propera convocatòria de
subvencions de la Llei de barris.
Segon.- Delimitar com àrea en què es vol intervenir o àmbit d’actuació la zona
compresa dins el nucli antic i la zona contigua de “les cases barates” ( des del nou
passatge/escales d’accés per a vianants, situat entre la zona verda privada i el carrer
Lacustària, fins als carrers Cantallops, Baixada de la Costa i del Fred ). Amb
possibilitats d’ampliació si fos necessari fins als carrers Baixada de Caldes, Ramal i
Panedes.

Tercer.- Incloure en el projecte alguna de les següents intervencions:
a) Millora general de l’espai públic (via pública) amb accions per a l’accessibilitat i
la supressió de barreres arquitectòniques. Rehabilitació del patrimoni històricarquitectònic (muralles i Can Caciques). Adequació de les zones verdes existents

i dotació de més espais verds (als carrers del Fred, Baixada de la Costa i Alt de
Girona, i a Can Caciques). Adequació i/o adquisició de terrenys per a
aparcament.
b) Millores puntuals en els equipaments públics existents (Ajuntament i Biblioteca
Julià Cutiller) i provisió de nous equipaments per a l’ús col·lectiu (Can
Caciques).
c) Rehabilitació i equipament d’elements col·lectius dels edificis (cases barates i
altres edificis plurifamiliars), amb incorporació de tecnologies de la informació.
d) Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà (eficiència energètica,
estalvi en el consum d’aigua i reciclatge de residus).
e) Delimitació d’una àrea a l’efecte de l’exercici del dret de tempteig i retracte.
f) Desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i
econòmica del barri.
Quart.- Aprofitar el projecte d’urbanització del nucli antic ja redactat i, aprofitar
igualment la compatibilitat d’aquesta subvenció amb les ja confirmades d’altres fonts
públiques que encara no es troben en curs per a assumir el 50 % del finançament que li
correspondria a l’Ajuntament. Sol·licitar noves subvencions per a les actuacions abans
esmentades.
Cinquè.- Sol·licitar, cas que fos necessari, l’assistència tècnica del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques per a l’elaboració del projecte a presentar.”
4.3 Declarar que el municipi de Llagostera sigui “zona lliure de transgènics”.
El Sr. Postigo demana que es retiri aquest expedient de l’ordre del dia.
S’accepta la petició del Sr. Postigo i no s’entra en el debat del tema.
4.4 Adoptar diversos acords relacionats amb el conveni laboral dels treballadors
municipals.
Es llegeix el dictamen i el Sr. Navarro explica que el que es pretén és donar sortida a un
cul de sac que hi ha actualment en el tema de personal. Afegeix que no és
responsabilitat de l’actual equip de govern, sinó que és un tema que s’arrossega de
l’anterior legislatura, ja que per part del personal es va denunciar el conveni i no va ser
possible negociar-ne un de nou, no per manca de voluntat de l’equip de govern sinó per
diferències entre els treballadors i els sindicats. Diu que també es va intentar fixar els
complements específics, però que no es va aconseguir.
El Sr. Soler pren la paraula i diu que per negociar cal que hi hagi interlocutors disposats
a fer-ho. Afegeix que, pel que fa al tema de la valoració de llocs de treball, ja s’ha
parlat d’agafar una empresa professional externa per fer aquesta valoració i que, pel
que fa a la partida del pressupost, pensa que en l’actual ja es podrà assumir.
El Sr. Postigo demana a l‘equip de govern que s’abstinguin de prendre determinades
decisions, com s’ha fet en algun cas, que entorpeixin la tasca de valoració dels llocs de
treball.

El Sr. Soler respon que recullen la petició, però que ja han explicat les raons per les
quals s’han pres determinades decisions i que, com tothom sap, quan es governa de
vegades cal prendre decisions per tirar endavant i que, en tot cas, amb la valoració que
es farà es veurà si la decisió estava encertada o no.

La Sra. Comas respon que ningú posa en dubte que alguns treballadors s’ho mereixin,
però el que no és correcte és la forma en què es va fer.
El Sr. Alcalde diu que s’està a l’espera que els representants de personal diguin quan
volen començar la negociació.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Atès que el conveni laboral aprovat amb data de 4 d’abril de 2003 està denunciat pels
representants sindicals dels treballadors, i que en aquests moments està prorrogat.
Atesa la necessitat de trobar un marc de relació estable per als treballadors de
l’Ajuntament de Llagostera.
Atesa les sol·licituds de revisió de l’específic per part d’alguns treballadors de
l’Ajuntament, i la resposta donada dels membres de l’equip de govern en el sentit que
cal una anàlisi global del complement específic.
Atesa la necessitat de disposar d’un catàleg de llocs de treball, segons indica la
legislació vigent.
Atesa la necessitat de revisar i clarificar el complement específic de tots els treballadors
de l’Ajuntament de Llagostera segons les característiques del seu lloc de treball i
d’acord amb el catàleg de llocs de treball.
Per tot això, la Comissió Informativa 2 proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Iniciar les converses encaminades a redactar un nou conveni laboral per als
treballadors de Llagostera.
Segon.- Contractar els agents externs necessaris per poder confeccionar un catàleg de
llocs de treball i una proposta reguladora del complement específic.
Tercer.- Habilitar al pressupost una partida que contempli la despesa derivada de
l’esmentada contractació.”
4.5 Elaborar un pla pluriennal d’implantació d’energies renovables i de
manteniment i millora de les instal·lacions municipals.
Es llegeix el dictamen i el Sr. Navarro pren la paraula i diu que són conscients que el
pressupost s’ha d’aprovar en un termini breu i volen ensenyar les cartes i veure si
determinades propostes que faci el seu grup són acceptades ja que seria un argument per
votar a favor del pressupost, també diu que pretenen que s’incorporin iniciatives del seu
programem electoral al pressupost i que a més s’aconsegueix avançar en el tema de les
energies renovables. Seguidament diu que hi ha convocada una convenció del canvi
climàtic i demana que el Regidor competent de l’Ajuntament participi a la campanya
que ha posat en marxa la Generalitat.
El Sr. Soler diu que el vot del seu grup serà favorable, ja que és evident que no es pot
votar en contra de la proposta que és literalment igual que una de les actuacions que
figurava en el programa electoral de CIU.
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que cal tenir en compte que hi ha aprovat el PALS i
que ja es preveia l’ús de l’energia solar i actuacions en aquest sentit. Afegeix que una

altra actuació que hi havia pensada és llogar el sostre del CEIP Lacustària mitjançant
concurs i d’aquesta forma poder fer les actuacions previstes al PALS.
El Sr. Navarro insisteix que el Regidor competent assisteixi a la convenció i que es
tingui consciència de la importància del tema.

El Sr. Alcalde respon que s’hi assitiarà sempre que es pugui.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“El respecte al medi ambient ha de ser un dels eixos bàsics de la política municipal si
volem participar en la recerca de solucions a la degradació mediambiental que viu el
nostre planeta.
El canvi climàtic és el fet més perceptible del nostre entorn que ens indica que cal fer un
gir en les polítiques mediambientals a tot nivell, per evitar l’afectació de la nostra
qualitat de vida i la greu amenaça per a les properes generacions.
Totes les candidatures a les darreres eleccions municipals manifestaren en major o
menor grau la seva preocupació pel medi ambient i la seva voluntat de contribuir en la
lluita per evitar la degradació. Així,
IxLL es comprometia a “Potenciar l’ús i la instal·lació pública i privada de fonts de
producció d’energia renovable”;
CiU a “Fomentar l’ús de bombetes de baix consum en els edificis i equipaments
municipals i l’ús d’energies alternatives”;
IC-V a “Promoure la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a diferents
equipaments”,
PSC a “Exercir polítiques d’estalvi energètic i foment de les energies alternatives”, i
Esquerra a “Promocionar l’ús d’energies renovables i sistemes eficients, tant als edificis
municipals com a edificacions privades, a través d’incentius fiscals”
Per tot això, la Comissió Informativa 2 proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Elaborar un pla pluriennal d’implantació d’energies renovables i de
manteniment i millora de les instal·lacions existents a la totalitat dels edificis
municipals.
Segon.- Incloure en el pressupost municipal per a l’any 2008 una partida per a la
substitució per punts de llum de baix consum en els edificis municipals que actualment
no els tinguin. “
5è.- MOCIONS.5.1 Moció d’IC-EUiA-EPM relativa a l’avinguda del Canigó.
El Sr. Postigo llegeix la moció, argumenta la supressió dels punts referents a la
subvenció i ressalta el fet que per poder concórrer a la convocatòria es demana que
s’aporti tota una sèrie de documentació, cosa que sembla que no s’ha acomplert en la
petició que s’ha fet.
El Sr. Galobardes pren la paraula i diu que el termini per presentar la petició ja ha passat
i que l’Ajuntament ja ha presentat una sol·licitud que pot ésser que es concedeixi o no.
No obstant això diu que la dotació econòmica per a aquesta subvenció és molt petita.
Afegeix que no acceptaran que al llarg de l’any vagin fent propostes sense tenir una
valoració del conjunt i ho faran per responsabilitat i coherència. Diu que
excepcionalment s’ha votat a favor del tema de les energies renovables.

El Sr. Navarro pren la paraula i diu que aquesta és una proposta de ares a introduir
temes perquè s’incloguin en el pressupost. Pensen que no és un tema urgent i que en tot
cas caldria esperar que s’urbanitzés la zona.

El Sr. Soler pren la paraula i diu que la moció es va presentar quan la Junta de Govern ja
havia adoptat l’acord de demanar la subvenció per al passeig Pompeu Fabra i pensa que
s’ajusta més aquesta actuació al criteris de la subvenció que no la que es proposa a la
moció.
El Sr. Postigo respon que discrepa amb el Sr. Soler, ja que ell està convençut que la
proposta que fa el seu grup s’avé més a la subvenció que no l’actuació del passeig
Pompeu Fabra. Per altra banda diu que la convocatòria de la subvenció exigeix que es
presenti un projecte visat, cosa que no s’ha fet i que, per tant, dubta que es concedeixi
la subvenció. Acaba dient que de tota manera l’obra que el seu grup proposa es podria
fer independent de la subvenció.
Sotmesa la següent
En contra
A favor
Abstenció

moció a votació es rebutjada amb el següent resultat:
7 (CiU i IxLL)
2 (ICV)
3 (PSC i ERC).

“MOCIÓ EN RELACIÓ A L’AVINGUDA CANIGÓ
L’avinguda Canigó serà, en un futur no gaire llunyà, un element estructurador del teixit
urbà de Llagostera. El Pla d’Ordenació Urbanístic municipal (POUM) la inclou dins la
xarxa viària bàsica del municipi, i el desenvolupament dels sectors SUD-12 i PMU-2
així ho corrobora. La connexió amb el nou enllaç de la C-35 (a l’alçada del dipòsit del
Pasteral) des del sector Fonollerons, i la connexió amb el sector del Mas Sec des del
carrer Almogàvers seran determinants per a modificar i millorar la mobilitat local.
Però arribats a aquest punt no ens hem de conformar amb la simple urbanització, sense
més, d’aquests dos trams.
Tal i com es ve fent des del segle XIX, i com es va realitzar en el tram de l’Avda.
Canigó que es troba dins el sector Ganix, la implantació d’avingudes arbrades ha
contribuït a la qualitat ambiental i a l’embelliment del nostres pobles i ciutats. En aquest
sentit, la consolidació d’aquesta l’avinguda com a passeig arbrat és cabdal per a la
millora del sector del Mas Sec, i també afavoriria les relacions entre els veïns de la zona
i milloraria la valorització d’aquest espai urbà.
Cal doncs tenir en compte aquest objectiu en el desenvolupament del planejament, i cal
també esmenar les parts ja urbanitzades d’aquesta avinguda que a dia d’avui no son
arbrades.
Sense dubtes, aquesta actuació pot ésser exemplar, pot ésser la primera de tot una sèrie.
Al darrera podrien venir altres carrers del poble i algunes de les carreteres que envolten
o donen accés al poble, com per exemple la C-253a (carretera de Tossa, carrers de
Tossa, Canalejas i Ramal).
Per tot això proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la remodelació de dos trams de l’Avda. Canigó (el que va des del
carrer Mas Sec fins el carrer Rafel Mas, i el que va des del carrer Gandhi fins el carrer
Pocafarina). L’actuació consistirà en la plantació d’arbres, a banda i banda del carrer,
sempre i quan estigui urbanitzat, i en la instal·lació de reg gota a gota. En aquest sentit
es requerirà al propietari/s del solar/s que fan xamfrà entre l’avda. Canigó i el carrer
Rafel Mas per a que col·loqui el panot que falta.

Segon.- Acollir-se a la convocatòria de subvencions publicada en l’Ordre
PTO/345/2007, de 26 de setembre (DOGC núm.4981 de 04.10.07).

Tercer.- Comprometre’s a dur a terme les inversions necessàries dins el pressupost del
2008, sempre i quan es rebi la subvenció sol·licitada i hi hagi disponibilitat
pressupostària.
Quart.- Encarregar el corresponent projecte d’intervenció que ha de contenir memòria
explicativa i pressupost.”
5.2 Moció d’ERC sobre la construcció d’una nova residència geriàtrica.
Es llegeix la moció i el Sr. Navarro diu que la presentació d’aquesta moció va en la línia
del que ha dit anteriorment de presentar projectes de cares al proper pressupost i que a
més cal tenir en compte que el propi grup de CiU portava aquesta proposta en el seu
programa electoral. Afegeix que si es creu que no es pot incloure aquesta obra en el
PUOSC es trauria aquest apartat de la moció. Afegeix que també estarien conformes
que encara que no es pogués fer en aquest mandat es fessin passes per començar a
caminar.
El Sr. Soler diu que, tot i que ERC ha modificat la moció que va presentar a la
Comissió informativa i la seva visió de l’estat del geriàtric no és tan pessimista, encara
no hi estan d’acord i en tot cas caldria treure els tres últims punts de la moció.
El Sr. Bordàs diu que, tot i que són conscients que cal fer millores al geriàtric, ells
apostarien per una reforma de l’actual.
La Sra. Masdevall diu que la proposta que fa la moció és molt complicada, ja que de
moment no hi ha res pensat i és un tema complex que requereix un estudi més detallat.
Per altra banda diu que ells aposten per reforçar el servei existent i incrementar les
activitats. Diu que primer caldria estudiar si es vol una segona residència o bé
contemplar altres opcions com pot ésser la de pisos tutelats, però que per a qualsevol
opció cal comptar amb l’espai suficient. Per altra banda diu que quan es parla d’aquest
tema cal pensar també en les formes de gestió i és necessari un estudi de viabilitat
econòmica, per la qual cosa en aquests moments no ho veuen factible a curt termini.
El Sr. Galobardes pren la paraula i diu que el seu grup no ho va posar en el programa,
que és un tema complex i que a més cal tenir en compte la situació en què estan els
serveis a Llagostera: instal·lacions, esportives, polivalent, llar d’infants, camp de futbol
de gespa, CEIP, a més agreujats per l’accelerat increment de la població, per la qual
cosa es va curt en tot i malament. Pensen que en el tema del geriàtric hi ha altres
opcions. Acaba dient que, no obstant això, és un tema en el qual es treballa.
El Sr. Navarro diu que la moció que varen presentar a la Comissió informativa no
presentava un panorama caòtic i que en el conjunt la moció es manté, però que no estan
tancats a buscar altres solucions. Afegeix que és cert que hi ha també altres necessitats,
però que algunes que ha dit el Sr. Galobardes ja tenen finançament o estan resoltes, ja
que per al camp de futbol hi ha recursos, els terrenys del CEIP estan cedits, la llar
d’infants s’està fent i té finançament, quant al pavelló, si han de triar entre el pavelló o
el geriàtric, la seva opció és el geriàtric, i la seva proposta no és a curt termini sinó
perquè s’hi comenci a treballar.
El Sr. Soler diu que, com es pot veure, en aquest tema no hi ha consens i que sembla
que els models que proposarien els grups municipals són diferents, tampoc es tenen els
terrenys per a aquest equipament i, per tant, tot i que la seva voluntat és tirar aquest
tema endavant, no es poden lligar de mans i peus sense haver fet un estudi rigorós.

El Sr. Postigo diu que és precipitat que el primer punt de la moció parli del pressupost
del 2008 i proposa que s’estudiï en una comissió les possibles alternatives.

El Sr. Soler diu que trobaria correcte que fos la pròpia Junta del Patronat de la
Residència qui debatés el tema.
Sotmesa la següent moció a votació, és rebutjada amb aquest resultat:
En contra
7 (CiU i IxLL)
A favor
2 (ERC)
Abstenció
3 (PSC i IVC)
“Atesa la necessitat d’aprovar en un futur proper el pressupost municipal del 2008.
Atès que el grup municipal de Convergència i Unió havia manifestat durant la
campanya electoral de les darreres eleccions municipals la necessitat de “Construir una
Residència Geriàtrica nova que inclogui un servei de centre de Dia i unes instal·lacions
de rehabilitació destinades a totes els ciutadans que les necessitin”
Atès que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya havia manifestat
durant la campanya electoral de les darreres eleccions municipals la necessitat de buscar
una nova ubicació de la residència Geriàtrica, ja que consideràvem
- que l’actual ubicació no és la que correspon a un equipament d’aquestes
característiques, ja que les voreres estretes i els pendents dels carrers
constitueixen una barrera pràcticament infranquejable per als residents
- que els espais comuns són petits i que no es disposa d’una sala de visites
- que la distribució en passadissos no permet optimitzar els recursos de personal.
Per tot això el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
Primer.- Incloure en el proper pressupost del 2008 les partides necessàries que
permetin avançar en el projecte de construcció d’una nova residència geriàtrica, i que es
contempli en la memòria quadriennal del pressupost.
Segon.- Incloure el projecte de construcció de la nova Residència Geriàtrica en la
propera convocatòria del PUOSC 2008-2012.
Tercer.- Fer les gestions necessàries per aconseguir altres vies de subvenció per a
l’actuació esmentada.
Quart.- Crear una comissió de seguiment de les actuacions que es duguin a terme per a
la bona fi del projecte.”
6è.- PRECS I PREGUNTES.El Sr. Bordàs pren la paraula i anuncia que presenta la seva dimissió com a Regidor del
grup del PSC, i demana al Ple que l’accepti.
El Sr. Santamaria pren la paraula i lloa l’actitud de respecte envers l’equip de govern
que ha demostrat sempre el Sr. Bordàs, el felicita perquè va aguantar bé la campanya
electoral i diu que li agradaria que seguís formant part de l’Ajuntament, ja que li ha
agradat el seu tarannà.
El Sr. Postigo diu que lamenta la decisió del Sr. Bordàs, ja que pensaven que es podria
entrar en una bona dinàmica de treball i li desitja sort.
El Sr. Navarro diu que vol agrair la delicadesa del Sr. Bordàs d’haver-los comunicat la
seva decisió abans de fer-ho al Ple.

El Sr. Galobardes diu que lamenta que el Sr. Bordàs hagi de plegar per raons personals
i que amb tot el respecte que li mereixen la resta de regidors ha de dir que sempre
marxen els millors.
El Sr. Soler pren la paraula i diu que agraeix al Sr. Bordàs la feina feta, ja que era una
persona que aportava molt al Ple i que li sap greu que deixi el càrrec i li demana que no
s’allunyi de l’Ajuntament i que hi participi. Acaba dient al Sr. Bordàs que el felicita pel
seu tarannà, la seva actitud i les seves ganes.
El Ple accepta la dimissió del Sr. Bordàs com a regidor pel grup del PSC.
El Sr. Postigo pren la paraula i informa que per part del Departament d’Educació s’han
adjudicat les obres de construcció del nou CEIP.
Seguidament el Sr. Postigo demana que en el contracte d’assessorament en tema de
jardineria consti per escrit els informes i les actuacions que es fan ja que el PALS
contempla un pla de gestió d’espais verds, per a la qual cosa segurament podria ésser
útil.
La Sra. Comas pren la paraula i pregunta per les obres que s’han fet al passeig Pompeu
Fabra, diu que no hi ha projecte i que ja hi han caigut dues persones i si es pensa posarhi algun element per evitar-ho. Diu també que el mercat queda estret i que s’han posat
parades al carrer sense tenir en compte que és perillós en cas de produir-se algun
incendi.
El Sr. Alcalde respon que no tenen constància de les caigudes, però que és previst
posar-hi un paviment tenyit per evitar l’esglaó. Pel que fa al canvi en el mercat, diu que
es vol que hi hagi circulació en el passeig, però que de tota manera és una prova
temporal.
La Sra. Comas pren de nou la paraula i demana quines obres és previst incloure en la
petició del PUOSC.
El Sr. Santamaria respon que encara no està ben decidit, però es pensa en la
remodelació del passeig Pompeu Fabra, ja que l’actuació que s’ha fet és provisional,
també l’ampliació del pavelló poliesportiu, una actuació per evitar les inundacions a la
zona del Carril i també alguna altra.
La Sra. Comas pregunta si per al passeig Pompeu Fabra es tindrà en compte el projecte
que ja hi ha redactat.
El Sr. Santamaria respon que ho estan estudiant, però que voldrien fer un concurs
d’idees.
La Sra. Vilà pren la paraula i diu que ja tenien coneixement que s’han adjudicat les
obres del CEIP i s’ha convocat un Consell escolar.
El Sr. Santamaria diu que hi ha un problema en els terrenys cedits, ja que hi ha una
línia elèctrica que s’ha de treure.
El Sr. Postigo diu que aquesta línia elèctrica no hi era quan es va cedir el terreny i que
es va posar el mes de juliol.
La Sra. Vilà respon que el tècnic del Departament d’Educació li van dir que havia visitat
el terreny amb el Sr. Postigo i que aquest li havia dit que es trauria la línia
El Sr. Postigo diu que no és cert i que la línia s’ha instal·lat després que ell deixés de
ésser Alcalde.

El Sr. Postigo fa un prec en el sentit que per definir els projectes que s’inclouran en el
PUOSC es faci una reunió específica.
El Sr. Postigo pren de nou la paraula i pregunta si és previst instal·lar els ascensors a
edificis municipals i que ja estaven contemplats en el pressupost del 2007.
També demana com està el tema de la urbanització de la travessera de Sant Feliu.
El Sr. Santamaria respon que el tema dels ascensors no s’ha descartat, però tampoc es
prioritza. Pel que fa a la urbanització travessera Sant Feliu, es farà.
La Sra. Comas demana que es convoqui el Consell de Comunicació.
El Sr. Santamaria respon que es convocarà el mes de novembre.
El Sr. Postigo pregunta sobre la situació de les obres del carrer Canalejas, Pla
d’accessibilitat i centre cultural.
El Sr. Galobardes respon que, pel que fa a les obres del carrer Canalejas, quan es va fer
el replanteig es va veure que s’afectaven terrenys de particulars i cal resoldre aquest
tema. Per al Pla d’accessibilitat, s’han tingut converses amb l’empresa i amb FECSA
pel tema del soterrament de la línia i, pel que fa a les obres del centre cultural,
informarà en el proper Ple.
Seguidament el Sr. Galobardes informa en relació a les obres de la 1ª fase del nucli antic
que ara la companyia elèctrica ha variat el pressupost a l’alça i que representa un
increment d’uns 55.000 euros, que s’intentarà negociar a la baixa i que es mirarà de
començar les obres aviat per evitar que l’empresa elèctrica torni a variar el seu
pressupost.
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts i cinc minuts de dotze de la nit,
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb
mi la Secretària, que ho certifico.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

ACTA Nº 14/2007 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2007.-

A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-vuit de novembre de l’any dos
mil set es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència de
l’Alcalde Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep
Aliu Mundet, Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Cristina Campeny Planas,
Xavier Vilella Bayé, Jesús Torrent Bosch, Lluís Postigo García, Montserrat Masdevall
Roca, Eugènia Comas Alsina, Antoni Navarro Robledo i Eduard Galobardes Jorba.
El Sr. Santiago Masip Campos s’incorporarà després de prendre possessió.
Actua de Secretària la Sra. Dolors Torrents Barnadas.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 25-10-2007.El Sr. Postigo demana que es facin les següents esmenes a l’acta:
Pàg. 2 línia 24 on diu Autoritat Territorial del Transport Metropolità, ha de dir:
“Autoritat Territorial de Mobilitat Àrea de Girona”.
Pàg. 13 línia 14 on diu tècnics en la matèria, ha de dir “tècnics de la Generalitat”.
Pàg. 17 línia 39 afegir després de moció el següent: “argumenta la supressió dels punts
referents a la subvenció”
La Sra.Comas demana que es facin les següents esmenes a l’acta:
Pàg. 2 línia 32 i 33 substituir la seva intervenció per la següent:
La Sra. Comas diu que caldria ésser més agosarats i demana la gratuïtat”.
Pàg. 16 línia 8 substituir la frase “la decisió sigui correcta“ per “alguns treballadors
s’ho mereixin”.
El Sr. Soler demana que s’introdueixin les següents esmenes a l’acta:
Pàg. 3 línia 49 substituir la paraula justifica per “justícia”.
Pàg. 4 línia 35 després de la paraula conceptes afegir-hi “ en els apartats d’ingressos”
Pàg. 4 línia 40 després d’increment afegir-hi “d’un10% del valor dels immobles revisats
cada any”.
Pàg. 40 després de la paraula abaixat afegir-hi “sis punts”.
Pàg. 42 després de =,62 afegir-hi “en el cas de l’IBI de rústica del 0,56 al 0,55”.
Pàg. 5 línia 19 substituir el primer paràgraf pel següent : “ El Sr. Soler respon que pel
que fa a l’IBI de rústica, el va estudiar i s’ha fet una rebaixa del tipus impositiu i que
estarien disposats a fer una rectificació si es demostra que hi ha hagut un gran increment
quan es vegin els números absoluts.”
Pàg. 16 línia 47 afegir-hi “que és literalment igual que una de les actuacions que
figurava en el programa electoral de CiU”.
S’aprova l’acta amb les esmenes anteriors.
2n.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU REGIDOR SR. SANTIAGO MASIP
CAMPOS.
Seguidament el Sr. President crida el Sr. Santiago Masip i Campos perquè prengui
possessió del càrrec de regidor.

El Sr. Masip promet el càrrec d’acord amb la fórmula establerta i pren possessió del
càrrec.
El Sr. President li dóna la benvinguda i diu que espera que tots plegats puguin fer una
tasca positiva en benefici del poble.
Seguidament també dóna la benvinguda al Sr. Torrent per la seva reincorporació
després de la malaltia que l’ha tingut apartat uns mesos de la tasca de regidor.
3r.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ
ANTERIOR:
3.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.
El Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia núm.1530 a 1537 i diu que
es troben a disposició de qualsevol que les vulgui examinar.
4t.- PROPOSTA D’ALCALDIA:
4.1 Nomenar els membres del grup municipal del PSC i modificar la composició
dels patronats, consells i òrgans col·legiats municipals i organismes on
l’Ajuntament té representació.
El Sr. Torrent pren la paraula i diu que, pel que fa al càrrec que assumirà cada un dels
representants del grup del PSC, no hi ha hagut modificacions llevat del Patronat de la
Residència Josepa Baulida, que l’assumirà ell, mentre que el Sr. Santiago Masip
s’incorporarà al Patronat Municipal d’ Esports.
Sotmesa la proposta a votació s’acorda per unanimitat:
“D’acord amb la legislació vigent i els estatuts, les bases i els reglaments que regeixen
els patronats municipals, els consells i els òrgans col·legiats on està representat
l’Ajuntament,
Atès que en el Ple de 25 d’octubre de 2007 va dimitir el Regidor del grup municipal del
PSC Sr. Ricard Bordàs Pons i avui pren possessió com a Regidor del mateix grup el Sr.
Santiago Masip Campos,
Cal nomenar els membres del grup municipal del PSC que formaran part dels patronats
municipals, els consells i els òrgans col·legiats.
Per això es proposa al Ple el següent acord:
Primer.- Modificar la composició dels següents patronats, consells i òrgans col·legiats
municipals i dels següents organismes on l’Ajuntament té representació i nomenar:
COMISSIÓ INFORMATIVA 1
ESPORTS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, CULTURA I FESTES, EDUCACIÓ,
SANITAT, CEMENTIRI, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ, SERVEIS SOCIALS,
IMMIGRACIÓ, TERCERA EDAT, RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA, JOVENTUT,
FOMENT DE L’OCUPACIÓ
Càrrec

Regidor

Nom

Santiago Masip Campos (titular)

Grup polític

PSC

COMISSIÓ INFORMATIVA 2
SEGURETAT CIUTADANA, PERSONAL, PATRIMONI MPAL. DEL SÒL I HABITATGE
SOCIAL, OBRES I SERVEIS, MERCAT, URBANISME I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI, NOVES TECNOLOGIES, HISENDA, PROMOCIÓ LOCAL, PROTOCOL,
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, PAGESIA, MEDI AMBIENT, PROTECCIÓ CIVIL
Càrrec

Regidor

Càrrec
Regidor

Nom

Grup polític

Santiago Masip Campos (suplent)

PSC

CONSELL MUNICIPAL DEL PATRIMONI CULTURAL
Nom
Grup polític
Santiago Masip Campos
PSC

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE LLAGOSTERA
Consell del Patronat:
Càrrec
Nom
Grup polític
Regidor
Santiago Masip Campos
PSC
Junta de Govern:
Càrrec
Nom
Regidor
Santiago Masip Campos

Grup polític
PSC

PATRONAT RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA DE LLAGOSTERA
Càrrec
Regidor

Nom

Grup polític
PSC

Jesús Torrent Bosch

MANCOMUNITAT DE LA CONCA DEL RIDAURA
Càrrec
Suplent

Nom
Santiago Masip Campos

Grup polític
PSC

Segon.- Comunicar aquest acord a tots els organismes municipals i a aquells on
l’Ajuntament té representació i que hagin estat objecte de modificació.”
5è.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA Nº 1:
5.1 Aprovar definitivament el projecte executiu per a la construcció d’un edifici
destinat a Llar d’Infants municipal.
Es llegeix el dictamen i el Sr. Torrent demana que es tinguin en compte les al·legacions
que el seu grup ha fet en relació a aquest projecte.

El Sr. Postigo demana si el projecte que ara s’aprova contempla tots el punts que
figuraven a l’informe del tècnic municipal a l’aprovació inicial.
El Sr. Alcalde diu que a l’expedient figura l’informe favorable del tècnic municipal.
El Sr. Galobardes diu que és evident que els responsables polítics no tenen perquè
recordar-se de tot el que consta en els informes tècnics.
El Sr. Postigo diu que el seu vot serà favorable amb el benentès que s’acompleixen totes
les condicions de l’aprovació inicial.
S’aprova per unanimitat dels presents el següent dictamen:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24.05.2007, va aprovar
inicialment el Projecte executiu per a la construcció d’un edifici destinat a Llar
d’infants municipal, promogut per l’Ajuntament, i redactat per l’arquitecte Sr. Enric
Bayona Prats.
Atès que aquest projecte ha estat exposat al públic per un termini de trenta dies
mitjançant anunci publicat al BOP núm. 114, de 8 de juny de 2007, i al tauler d’anuncis
de la Corporació, sense que s’hagi produït cap al·legació.
Atès que s’ha incorporat a l’expedient la documentació complementària requerida en
l’aprovació inicial i vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data
31.10.2007.
D’acord amb l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normativa
concordant.
Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar definitivament el “Projecte executiu per a la construcció d’un edifici
destinat a Llar d’infants municipal”, redactat per l’arquitecte Sr. Enric Bayona Prats, i
promogut per l’Ajuntament.
Segon.- Publicar-ho en el BOP, DOGC i tauler d’anuncis de la Corporació.”
6è.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA Nº 2:
6.1 Aprovar la modificació d’uns articles dels estatuts de l’Associació de Municipis
Molt Alta Tensió.
Es llegeix el dictamen i el Sr. Torrent pregunta si s’està adherit a l’associació i es va a
les assemblees.
El Sr. Postigo pren la paraula i demana que s’expliquin quines són les modificacions i
canvis que es proposen ja que vol saber si l’equip de govern sap el que vota.
El Sr. Alcalde respon al Sr. Postigo que l’expedient ha estat a disposició de tots el
regidors i que, per tant, tothom pot saber el que s’ha de votar.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“Atès que en data 15 d’octubre l’Associació de Municipis Molt Alta Tensió (AMMAT)
va comunicar l’acord de l’assemblea general de 15 de setembre de modificar els articles
15 i 22 dels estatuts de l’associació,
Donat que cal que el Ple de l’Ajuntament dels municipis adherits aprovin la dita
modificació,
La Comissió Informativa 2 proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar la modificació dels articles 15 i 22 dels estatuts de l’Associació de
Municipis Molt Alta Tensió (AMMAT) en el sentit que consta a l’expedient.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’AMMAT.”
6.2 Aprovar la Modificació de Crèdit nº 5/07 del pressupost municipal.
El Sr. Torrent pren la paraula i diu que han estudiat l’expedient i que han vist que hi ha
partides que s’incrementen que dóna la sensació que és manca de previsió i que, per
tant, el seu vot serà l’abstenció.
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que el seu vot també serà l’abstenció ja que no
comptaven que hi hagués una altra modificació sinó que abans de final d’any
s’aprovaria el pressupost del 2008.
Afegeix que és evident que la situació econòmica de l’Ajuntament no és ni de bon tros
tan dolenta com s’ha volgut fer creure, ja que si així fos seria molt irresponsable
incrementar com s’ha fet la despeses protocol·làries per la compra per regals per
exemple d’uns petjapapers d’un cost considerable i incrementar també les subvencions a
entitats de tal manera que ja és voxb populi que només cal demanar perquè es donin
ajudes per qualsevol motiu i creant d’aquesta manera precedents totalment insostenibles
per a l’Ajuntament. També en l’apartat de reparació d’infrastructures s’estan fent
actuacions sense cap criteri com és la instal·lació de bandes rugoses, rampes al passeig
Pompeu Fabra, que és un despropòsit, més tenint en compte que per fer qualsevol
actuació ja no és que no hi hagi projecte sinó que ni tan sols es fa un croquis.
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que coincideix totalment amb el que ha dit el Sr.
Postigo en les atencions protocol·làries i les subvencions a entitats i per això demanen
que es creï un Consell d’entitats per tractar el tema de les subvencions. Afegeix que és
evident que hi ha molt poc control de la despesa i que pel que fa a la reparació
d’infrastructures tampoc es planifiquen bé, ja que s’han fet actuacions que després s’han
hagut de desfer i refer. També en el Patronat Municipal d’Esports la despesa s’ha
incrementat i s’ha fet servir el remanent per donar més subvencions mentre que
normalment es feia servir el remanent per fer petites inversions i a més cal tenir en
compte que l’augment de les despeses ordinàries el proper any s’hauran de tornar a
posar al pressupost i que no s’han previst en els ingressos. Diu també que si s’aprova la
moció que presenta el PSC, caldrà preveure la despesa.
El Sr. Alcalde respon que quan governava l’Entesa també es varen fer obres que es
varen haver de canviar com és ara l’actuació al Mas Sec i quan es va escurçar el passeig
i que tothom pensa que ho fa millor que l’altre, però que el poble de Llagostera ha votat
un canvi. Pel que fa a les subvencions a les entitats, diu que el seu grup pensa que
l’Ajuntament ha d’ajudar les entitats del poble.
El Sr. Soler pren la paraula i diu que la modificació de crèdit del Patronat Municipal
d’Esports pot ésser deguda a molts raons i que al mes de novembre sempre es fa una
modificació per ajustar els números i que cal .tenir en compte que aquest no és el
pressupost de CiU i que serà en el proper pressupost on es posaran per escrit les seves
propostes. Quant a les atencions protocol·làries, varen ésser per obsequiar la gent de
Llagostera que complia 70 anys i que al seu entendre està justificada. En relació al
manteniment de les infrastructures, diu que estaven molt abandonades i que
l’equipament de la brigada també era deficitari i que això ha obligat a fer actuacions
urgents.
Pel que fa a l’economia municipal, diu que cal tenir en compte que hi ha moltes
expropiacions pendents i les que cauran, a més tots els processos que ja hi havia
començats han anat contra l’Ajuntament. Afegeix que governar vol dir prendre

decisions i que al seu entendre l’anterior equip de govern també donava subvencions
que no estaven justificades.
El Sr. Postigo diu que la política que fa servir l’actual equip de govern en el tema de
subvencions no té aturador ja que és us sistema que decincentiva la iniciativa de les
entitats i, pel que ha dit el Sr. Santamaría que el poble ha votat un canvi, ha de recordar
que l’Entesa no s’ha tornat a presentar i que ara la gent ha votat uns partits. Pel que fa a
les obres que varen fer quan governaven al Mas Sec i al passeig, no pensen entrar a
discutir-ho ara. Pel que fa a l’obsequi a la gent per celebrar els 70 anys, pregunta si
també es diria que sí a un obsequi a la gent que volgués celebrar els 75 i que és evident
que el motiu no té cap justificació. Acaba dient que amb totes les actuacions de caire
econòmic que fan queda clara que la situació econòmica de l’Ajuntament no preocupa
l’equip de govern.
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que ells tenen el criteri de la participació i que quan
governava l’Entesa es varen reunir amb els veïns dels carrers per explicar les obres i que
quan es varen posar en funcionament es va detectar que hi havia un problema no previst
i per això es va modificar el que s’havia fet. Seguidament diu que la modificació de
crèdit del Patronat Municipal d’Esports és per aportacions ordinàries als clubs i per tant
hauria de venir vinculada amb els ingressos, cosa que no s’ha fet. També diu que quan
l’Entesa va deixar el govern no estaven esgotades les partides i que hi havia diners
suficients en les consignacions pressupostàries per arribar a finals d’any. Tampoc és cert
que no s’hagués fet inversió a la brigada, ja que es va comprar un vehicle, es varen fer
uns nous vestidors i que si no es feia servir el dúmper és perquè no compleix normativa
de riscos laborals.
El Sr. Alcalde diu al Sr. Navarro que el dúmper de la brigada té l’assegurança en regla.
També diu que quan es va comprar la màquina de neteja es va comprar petita per les
necessitats de Llagostera, la qual cosa fa que el manteniment sigui molt car.
El Sr. Postigo respon que quan es va comprar la màquina de neteja es va estudiar bé i se
sabia perfectament què es comprava.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat :
A favor
7 (CiU i IxLL)
Abstenció
6 (PSC, ICV, ERC)
“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. 5/2007 del
pressupost municipal de l’exercici 2007, que inclou les següents variacions:
AJUNTAMENT
Suplements de crèdit
12100.13000
Retribucions personal laboral Adm.Gral. 3.500,00 euros
11100.22601
Atencions protocol·làries
6.500,00 euros
12100.22603
Despeses jurídiques
6.600,00 euros
44200.22700
Servei deixalleria municipal
12.00,00 euros
44202.22700
Tractament residus orgànica
6.000,00 euros
44200.46500
Recollida selectiva Consell Comarcal
3.000,00 euros
45100.48900
Subvencions entitats
10.000,00 euros
51100.21000
Reparació infrastructures
12.000,00 euros
51101.21300
Manteniment maquinària brigada
6.000,00 euros

51101.21400
Reparació material transport brigada
51101.22104
Vestuari brigada
51100.62000
Adquisició i expropiació finques
Crèdits extraordinaris
41200.41100
Aportació Residència J.Baulida
42200.22701
Pla educatiu d’entorn
Total

6.000,00 euros
3.000,00 euros
69.565,12 euros
30.000,00 euros
7.300,00 euros
181.465,12 euros

Procedència dels fons
Majors ingressos
28200
Impost sobre construccions
Crèdit extraordinari
45509
Transferència Educació –Pla entorn
Total

174.165,12 euros
7.300,00 euros
181.465,12 euros

PATRONAT MUNICIPAL ESPORTS
Suplement de crèdit
452 13000
Personal laboral fix
452.21300
Manteniment instal·lacions
452.22107
Farmaciola
452.22108
Productes neteja
452.22198
Diversos piscina clor
452.22601
Atencions protocol·làries
452.22709
Treballs per a empreses
452.48910
Aportació Futbol Casal
452.48920
Aportació Club Futbol
452.48930
Aportació Club Bàsquet
452.48941
Aportació arbitratges handbol
452.48950
Aportació Club Patinatge
Crèdits extraordinaris
452 62600
Material informàtic

11.550,00 euros
5.000,00 euros
500,00 euros
1.300,00 euros
1.250,00 euros
1.300,00 euros
1.300,00 euros
4.000,00 euros
1.300,00 euros
3.500,00 euros
1.000,00 euros
1.000,00 euros

Total:
Procedència dels fons
Romanent de tresoreria

2.000,00 euros
35.000,00 euros

35.000,00 euros
Total: 35.000,00 euros

PATRONAT MUNICIPAL RESIDÈNCIA J. BAULIDA
Suplement de crèdit
412.13000
Personal laboral

30.000,00 euros
30.000,00 euros

Total:
Procedència dels fons
Crèdits extraordinaris
412.400
Aportació Ajuntament de Llagostera
30.000,00 euros
Total: 30.000,00 euros
Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant

anunci en el BOP 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.”
6.3 Adjudicar en venda directa a Explotacions La Selva, SL, parcel·la sobrant de la
via pública de la Baixada de la Costa.
Es llegeix el dictamen i el Sr. Galobardes pren la paraula i diu que es tracta d’un tros de
terreny d’1,5 m2 sobrant de via pública que s’adjudica al propietari confrontant.
S’aprova el dictamen següent per unanimitat:
“Vist l’expedient de declaració de parcel·la sobrera d’una porció d’1’15 m², de propietat
municipal, situada al c/ Baixada de la Costa i que s’identifica com a V2 en el plànol de
finques resultants del projecte de parcel·lació aprovat per Decret de l’alcaldia
2007/1065, de 5 de juliol.
Atès que aquest expedient té per objecte adjudicar la finca a la propietària de la finca
confrontant, que és l’empresa Explotacions La Selva, SL, segons que ha resultat
acreditat a l’expedient.
Vist l´informe de l’arquitecte i de la secretària municipals.
Atès que d’aquest expedient se n’ha donat compte al Departament de Governació amb
caràcter previ a la seva resolució, tal i com és preceptiu.
I de conformitat amb els articles 12, 20, 40, 41, i 44 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Aquesta Comissió proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- 1.- Declarar parcel·la sobrera la finca municipal que a continuació es descriu:
URBANA.- Peça de terreny, de forma trapezoïdal allargada, d’1’15m², situada al c/
Baixada de la Costa, terme municipal de Llagostera, que confronta: al nord, amb el c/
Baixada de la Costa; al sud i a l’est amb finca d’Explotacions La Selva, SL, a la qual
s’agregarà; i a l’oest, amb franja que avui forma part del c/ Baixada de la Costa, per bé
que en tant que edificable també serà objecte de declaració de parcel·la sobrera i
posterior alienació per venda directa al propietari de la finca confrontant.
Pertany a l´Ajuntament de Llagostera des de temps immemorial i en tant que vial públic
(domini públic d’ús general) no consta inscrit al Registre de la Propietat.
2.- Inscriure aquesta finca al Registre de la Propietat.
Segon.- Alienar la finca anteriorment descrita, per venda directa, a l’empresa
Explotacions La Selva, SL, pel preu de 1.767’95€ (impostos a part), essent a càrrec de
la compradora totes les despeses que se’n derivin (notari, registre, etc),
El pagament del preu serà condició prèvia i necessària per a l’atorgament de l’escriptura
pública.
Tercer.- Facultar l’alcalde o regidor en qui delegui per a l’adopció i signatura de tots els
actes i documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord, i molt
especialment per a l’atorgament de l’escriptura pública.
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa Explotacions La Selva, SL.”
7è.- PROPOSICIONS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC:

7.1 Proposició per a l’adaptació de la Llar d’infants El Carrilet i el nou CEIP a la
normativa sanitària vigent.
Es llegeix la proposició i el Sr. Torrent pren la paraula i explica que quan es va aprovar
inicialment el projecte el PSC ja va presentar una moció en el mateix sentit que
l’actual. Afegeix que si es fes tal com preveia el projecte caldria després fer obres ja que
no passaria la inspecció de sanitat i també es pretén que tots el projectes semblants a
aquest es facin revisar pel Departament de Salut per evitar problemes una vegada
acabada l’obra. Afegeix que el projecte que avui se sotmet a aprovació ja contempla
algunes de les modificacions, però que encara falten coses.
La Sra. Vilà diu que de l’informe emès pel tècnic sembla que se’n desprèn que les
deficiències de l’aprovació inicial estan subsanades, però que no obstant això es revisarà
de nou i es demanarà al Departament de Salut que faci l’informe i que amb el projecte
del nou CEIP quan es presenti es farà el mateix.
La Sra. Masdevall diu que creuen que potser no hauria d’ésser el propi Ajuntament el
que fes aquesta tasca, sinó que les administracions haurien de coordinar-se. Pel que ha
dit la Sra. Vilà del nou CEIP, diu que ells varen plantejar fer una comissió de
seguiment. Finalment diu que el sentit del seu vot serà l’abstenció.
La Sra. Comas diu que el sentit del seu vot serà positiu.
El Sr. Galobardes pren la paraula i agraeix al Sr. Torrent l’aportació i diu que no entén
la postura del grup d’ICV més tenint en compte que el Sr.Torrent és tècnic en la
matèria.
El Sr. Torrent pren de nou la paraula i diu que són conscients que sempre quan s’entrega
un projecte hi ha mancances i que és cert que les diferents administracions no van prou
coordinades, però que cal tenir en compte que una vegada l’escola és acabada és
l’Ajuntament qui es fa càrrec del manteniment i, per tant, és beneficiós que els
projectes estiguin al màxim de complets i definits.
El Sr. Santamaría diu que entén la postura del Sr.Torrent i que es donaran instruccions
al tècnics municipals perquè es demani informe al Departament de Salut.
La Sra. Masdevall diu que a la vista de l’explicació del Sr. Torrent canvien el sentit del
seu vot i serà positiu.
El Sr. Torrent diu que el Departament de Salut col·labora amb tots els ajuntaments en
aquest tema.
S’aprova la proposició següent per unanimitat :
“Com a conseqüència del començament de les obres de la nova llar d’infants El Carrilet,
el grup municipal del PSC, hem revisat novament el plànol de les instal·lacions i hem
pogut observar que la petició que es va fer al ple municipal, en data 25/10/06, per la
regidora no adscrita Montserrat Pla i Font i que us transcrivim a continuació, no s’ha
tingut en consideració.
Aquesta petició es fonamenta en la voluntat de fer que les obres i/o serveis públics no
tinguin deficiències que es poden solucionar fàcilment en les fases de projecte i
execució d’obra i que són molt més difícils d’arreglar quan ja està tot fet.
En el cas de la nova llar d’infants, si es realitza l’obra tal com figura al projecte, no
passarà els controls que estableix el Departament de Salut per als menjadors escolars i
s’hauran de fer les esmenes corresponents amb una dificultat i un cost que a hores d’ara
es podria evitar.
Transcripció petició 25/10/06

Vist el projecte bàsic de la llar d’infants municipal, de la qual és promotor
l’Ajuntament de Llagostera, us manifestem que considerem necessari revisar la
distribució i equipaments pel que fa referència a la cuina i menjador, per tal
d’adequar-les al que preveuen com a normatives bàsiques: el Reial Decret 3484/2000
de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a la elaboració,
distribució i comerç de menjar preparat. I també al Reglament CE núm. 852/2004
relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
Les principals mancances que s’hi observen són:
1. Absència a la zona de cuina/office de rentamans d’ús exclusiu i accionament no
manual.
2. Absència de vestidor o lloc especialment habilitat per al canvi de roba del personal
manipulador dels aliments.
3. Absència d’espai tancat destinat als productes i estris de neteja.
4. El WC del magatzem comunica directament amb la zona de circulació i/o
manipulació d’aliments. El WC ha d’estar independitzat per doble porta.
Altres aspectes que cal tenir presents per millorar la funcionalitat de la instal·lació:
1. No figura al plànol cap lloc destinat a omplir les galledes o cubells utilitzats en
la neteja general.
2. No hi ha prevista cap zona de magatzem de joguines, i estris propis de l’activitat
d’escola. Cal recordar que l’espai destinat a magatzem de la cuina/office, no
pot servir per guardar-hi altres productes que no siguin pròpiament de
l’activitat de la cuina.
Per tot això exposem al ple la necessitat de revisar les parts esmentades del projecte de
la llar d’infants municipal i que abans de l’aprovació del projecte definitiu es demani el
vist i plau dels serveis oficials, del Departament de Salut, encarregats del control
periòdic d’aquest tipus d’instal·lacions.
Montserrat Pla i Font .25/10/06.
Demanem que el ple municipal aprovi aquesta moció, per tal que l’equip de govern
prengui en consideració el document que es va presentar i actuï en conseqüència, pel
que fa referència a la llar d’infants El Carrilet. I que, quan disposi del projecte i abans
de l’inici de les obres, demani també la revisió del projecte del nou CEIP als serveis
oficials del Departament de Salut.
Jesús Torrent Bosch.
Grup municipal del PSC.
21/11/07.”
7.2 Proposició de col·laboració amb Acció Cultural del País Valencià per les
emissions de TV3.
Es llegeix la següent proposició:
“Com probablement ja sabran, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ha estat
sancionada per l’actual govern autonòmic valencià a una multa de 300.000 eur. per les
emissions de TV3 al País Valencià.
Per aquest motiu, el Sr. Eliseu Climent, com a president d’ACPV, ens ha adreçat un
escrit en el qual demana al nostre ajuntament una col·laboració de 3.000 euros per fer
front al pagament de la multa que els ha estat imposada i on s’especifiquen les
condicions del compte corrent on es faran efectives les col·laboracions.

Juntament amb aquest escrit ens tramet la crida, que encapçalen persones d’especial
prestigi polític o cultural de Catalunya i de les illes Balears, per tal de fer front
col·lectivament a la multa.
Per tot això, i ja que considerem que la sanció imposada pel govern autonòmic valencià
a l’ACPV “atempta contra la llibertat d’expressió, la pluralitat informativa i la
normalització del català”, el grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Llagostera,
demana al ple que aprovi la col·laboració que ens demanen i que faci públic el seu
rebuig a l’actuació de l’actual govern autonòmic valencià per haver imposat aquesta
multa.
* Adjuntem els tres escrits que ens ha fet arribar Acció Cultural del País Valencià, on hi
consta l’exposició de motius i la forma de pagament.
Jesús Torrent Bosch. Grup municipal del PSC. 21 novembre de 2007.”
El Sr. Torrent diu que aquesta associació s’ha adreçat a tots els ajuntaments de
Catalunya demanant suport i ajuda econòmica i que aquesta petició ve avalada per
persones rellevants.
El Sr. Soler diu que estan d’acord amb la proposició i que el seu grup també va rebre la
petició, però amb el que no estan d’acord és amb la quantia que se sol·licita, ja que
consideren que és excessiva per a Llagostera i que seria bo deixar que fos la Junta de
Govern la que fixés la quantia en funció de les disponibilitats.
La Sra. Masdevall diu que estan d’acord en condemnar l’actuació, però pel que fa
l’ajuda econòmica pensen que hi ha altres prioritats i preocupacions més directes i que
en cas de concedir l'ajuda es podria crear un precedent, ja que segons sembla la cosa no
acabarà aquí, ja que al País Valencià hi ha altres repetidors que poden seguir el mateix
camí. Afegeix que la sanció està recorreguda.
El Sr. Navarro diu que l’interès a defensar és el dret bàsic de defensa de la llengua i que
el seu grup s’hi sent molt vinculat. No obstant això diu que pel que fa la quantia de
l’ajuda i tenint en compte que hi ha tres-cents ajuntaments adherits a 3.000 euros cada
un vol dir 300.000 euros que supera amb escreix la sanció i tot i que està segur que no
faran cap negoci, és segur que hi ha entitats adherides que tenen pressupostos molt més
elevats, i el mateix Ministeri d’Indústria i per això proposa deixar el tema econòmic
sobre la taula i fer una reunió per parlar-ne, ja que pensa que és un tema que s’ha de
decidir entre tots.
El Sr. Torrent diu que amb la proposició es pretenia sensibilitzar sobre el tema a tothom
i lamenta que es parli del Ministeri d’Indústria.
El Sr. Soler proposa que es parli en una comissió informativa sobre l’ajuda econòmica.
Finalment per unanimitat s’acorda aprovar la següent proposició:
“Primer.- Donar suport a l’entitat Acció Cultural del País Valencià en les seves
activitats en defensa de la llengua catalana.
Segon.- Fer públic aquest acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Govern Valencià, al Govern de Catalunya, a TV3 ,
a Canal 9, a Acció Cultural del País Valencià, al Govern Espanyol i al Ministre
d’Indústria. “
8è.- PROPOSICIONS DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC:
8.1 Proposició per promoure la creació d’un consell d’entitats.

El Sr. Navarro llegeix la següent proposició:
”Una de les característiques bàsiques del sistema democràtic és la participació ciutadana
en les diferents institucions del govern. Aquesta participació no es pot veure reduïda a
les votacions realitzades temporalment pels ciutadans per tal d’escollir els seus
representants en els diferents governs; al contrari, el sistema democràtic s’enforteix amb
la posada en funcionament de mecanismes que impliquen cada vegada més els ciutadans
en les seves administracions.

En aquest sentit, l’ajuntament de Llagostera va aprovar amb data de 31 de maig de 2006
el Reglament de Participació Ciutadana, amb la intenció de desenvolupar i regular la
participació dels llagosterencs en els afers municipals. Un any més tard, el 28 de maig
de 2007, es va aprovar el Pla director de Participació, que marcava les línies de treball
que permetessin desenvolupar el reglament aprovat un any abans.
Algunes de les línies estratègiques que es proposaven a l’esmentat Pla Director eren:
“4- Consolidar i promoure els organismes permanents de participació per
millorar les relacions amb la ciutadania i l’Ajuntament i fomentar una
participació activa.
“5 - Definir, revisar i potenciar els espais de participació en els projectes
específics per implicar a la ciutadania.
“6- Donar suport i eines pel foment de la participació tan del teixit associatiu
com a les noves formes d’organització.”
Davant de tot això, Esquerra Republicana de Catalunya creu convenient avançar en les
propostes del Pla Director pel que fa a la participació activa dels llagosterencs que tenen
un interès directe en el bon funcionament de les Entitats Culturals, Esportives i Socials.
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de
l'Ajuntament, l'adopció del següent acord:
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera crearà el Consell d’Entitats, un òrgan de
representació de les diverses associacions del municipi com a espai d’interrelació, amb
poder de decisió i coordinació de totes les activitats lúdiques i culturals.
Segon.- L’Ajuntament de Llagostera elaborarà un Reglament de funcionament del
Consell d’Entitats, en consonància amb el Reglament de Participació Ciutadana en
vigor i del Pla Director de Participació Ciutadana.”
El Sr. Navarro diu que la necessitat de comptar amb aquest consell ha quedat clara en
intentar resoldre el tema de les entitats. Afegeix que no es pretén marcar l’actuació de
l’equip de govern i que cal tenir en compte que la demanda és genèrica.
El Sr. Soler diu que la creació d’un consell d’entitats és una de les propostes que
figuraven en el programa de CiU, però que pensen que cal un debat més a fons, per la
qual cosa proposa deixar el tema sobre la taula, diu que la voluntat hi és, però que el
Reglament de Participació Ciutadana actual és millorable i els agradaria consensuar el
tema, per tal de disposar de mecanismes més flexibles.
El Sr. Torrent pren la paraula i diu que amb una proposta que parla de participació
sempre hi estan d’acord, però que la seva metodologia seria diferent, ja que crear
consells sense conèixer el parer dels sectors afectats dirigits a gent que potser no hi pot
participar pensa que pot crear falses expectatives i, per tant, creu que és un tema que
s’hauria de fer amb consens.

La Sra. Masdevall diu que presentaran escrit d’esmenes que prèviament es va lliurar als
altres representants dels grups.
El Sr. Soler diu que es volen fer millores a l’actual reglament de participació ciutadana
i que, per tant, seria millor esperar.
El Sr. Navarro respon que no li lliga el que ha dit el Sr. Soler amb el fet que fa pocs dies
es va aprovar la creació del Consell de Salut. Diu que la seva proposta no marca cap
termini i que, per tant, és oberta i que queda clar que no es pretén marcar
excessivament l’equip de govern i que per tot això mantenen la seva proposta i demanen
que es voti.

El Sr. Torrent diu que ells són partidaris de crear coses quan estan ben estructurades.
Finalment el Sr. Navarro diu que el seu grup retira la proposta per evitar que l’equip de
govern hi hagi de votar en contra.
8.2 Proposició per promoure una associació de familiars d’usuaris de la Residència
Josep Baulida.
Es llegeix la següent proposició:
“Una de les característiques bàsiques del sistema democràtic és la participació ciutadana
en les diferents institucions del govern. Aquesta participació no es pot veure reduïda a
les votacions realitzades temporalment pels ciutadans per tal d’escollir els seus
representants en els diferents governs; al contrari, el sistema democràtic s’enforteix amb
la posada en funcionament de mecanismes que impliquen cada vegada més els ciutadans
en les seves administracions.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Llagostera va aprovar amb data de 31 de maig de
2006 el Reglament de Participació Ciutadana, amb la intenció de desenvolupar i regular
la participació dels llagosterencs en els afers municipals. Un any més tard, el 28 de maig
de 2007, es va aprovar el Pla director de Participació, que marcava les línies de treball
que permetessin desenvolupar el reglament aprovat un any abans.
Algunes de les línies estratègiques que es proposaven a l’esmentat Pla Director eren:
“4- Consolidar i promoure els organismes permanents de participació per
millorar les relacions amb la ciutadania i l’Ajuntament i fomentar una
participació activa.
“5 - Definir, revisar i potenciar els espais de participació en els projectes
específics per implicar a la ciutadania.
“6- Donar suport i eines pel foment de la participació tan del teixit associatiu
com a les noves formes d’organització.”
Davant de tot això, Esquerra Republicana de Catalunya creu convenient avançar en les
propostes del Pla Director pel que fa a la participació activa dels llagosterencs que tenen
un interès directe en el bon funcionament de l’Hospital–Residència Josep Baulida i que
poden ajudar-nos amb la seva visió a millorar el bon funcionament del Patronat.
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de
l'ajuntament, l'adopció del següent:
ACORD
1.- L’Ajuntament de Llagostera promourà l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS
D’USUARIS DE LA RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA, com a òrgan participatiu en la
gestió del Patronat Josep Baulida.

2.- L’Ajuntament de Llagostera modificarà els estatuts de funcionament de la
Residència Geriàtrica Josep Baulida per tal d’incloure un representant de l’Associació
esmentada en els òrgans de participació de la Residència Geriàtrica.
Malgrat tot, el Ple acordarà.
Llagostera, 22 de novembre de 2007.”
El Sr. Navarro explica que s’havien plantejat fer una moció conjunta.
El Sr. Soler diu que ells entenen que l’Ajuntament no ha de promoure associacions sinó
que en tot cas ha donar suport a les que hi ha i a les que es vulguin constituir, ja que

no és una tasca dels ajuntaments promoure l’associació i, en tot cas si es crea una
associació l’Ajuntament hi col·labora.
El Sr. Torrent diu que no veu la relació amb la participació i que en tot cas pensen que
s’han de promoure plans de qualitat ja que és un servei públic.
El Sr. Postigo diu que veuen encertada la proposta i pensen que el foment de
l’associacionisme és bo i que si l’Ajuntament està disposat fer una associació per al
Butlletí de Llagostera no veu perquè aquesta no es considera adequada. També diu que
trobarien adequat que s’incorporés a la Junta de Govern de la Residència Josep Baulida
un representant dels usuaris i familiars.
El Sr. Navarro diu que es va aprovar una representació de la llar d’infants i que la
proposta de fer aquesta associació va sorgir en el debat que es va fer pel Pla director de
participació ciutadana i que si l’Ajuntament no fa aquest pas costarà que es creï aquesta
associació i que espera que quan es facin les reunions es trobi un camí convergent per
tirar-ho endavant.
El Sr. Soler respon que l’Ajuntament no ha creat l’associació del Butlletí, sinó que ha
estat un grup de gent interessada i que l’Ajuntament li ha donat suport i que el mateix es
farà en el cas que hi hagi gent interessada per formar l’associació que proposa ERC.
Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada amb el següent resultat:
A favor
4 (ERC i ICV)
En contra
9 (CIU, IxLL, PSC)
9è.- PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA-EPM:
9.1 Proposició relativa al PUOSC 2008-2012.
Es llegeix la següent proposició:
“El passat 09.11.07 es va publicar el Decret núm. 245/2007, de 6 de novembre, que
regula la convocatòria per a la formulació del PUOSC. D’aquesta manera la Generalitat
inicia la planificació de la seva cooperació econòmica en les inversions locals per a la
realització de les obres i la prestació dels serveis de competència municipal establerts a
la legislació vigent, per al quinquenni 2008-2012 .
Atès la definició d’”inversió” feta a l’art. 1 i els requisits establerts a l’art. 2.
Atesos els diversos programes establerts:
a) programa general (arts. 20 a 25)
b) programa específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de
baixa densitat (arts. 26 a 27)

c) programa específic de dinamització i equilibri territorial (arts. 28 a 30)
d) programa específic de biblioteques (arts. 31 a 35)
e) programa específic d’infraestructures de telecomunicacions (arts. 36 a
38)
Ateses les competències de caràcter mínim i obligatori i les necessitats del nostre
municipi, les nostres prioritats són les següents:
1. Amb el pas del temps la travessia de la C-65 pel nucli urbà del nostre municipi
ha significat el seccionament d’una part del poble, i ha representat una barrera
quasi infranquejable. Una vegada feta la variant se’ns presenta ara l’oportunitat
de posar remei a aquesta situació, transformant una carretera en un carrer més
del poble. L’adequació dels carrers Panedes i Camprodon incorporarà al nucli
urbà tot un sector que ara queda més a les afores.
2. Amb la propera execució de la 1ª fase del Pla d’accessibilitat s’adequarà el
centre urbà a les necessitats actuals de qualsevol centre comercial i neuràlgic
(prioritat vianants, resolució de problemes d’accessibilitat, etc).
Però les actuacions de renovació dels carrers del poble no s’han de limitar a aquesta, i
en la mesura del possible s’han d’anar estenent a la resta del municipi. Les properes
actuacions a plantejar haurien de ser una 1ª fase del projecte de reordenació del Passeig
Pompeu Fabra, i una 2ª fase del Pla d’accessibilitat (carrers Comte Guifré, Cristòfol
Colom, Joan Maragall i Ganix).
3. Amb la construcció i obertura de la nova llar d’infants “El Carrilet” s’haurà
posat remei a la necessitat de més places (quantitat) de 0-3 anys al nostre
municipi, i estarem en condicions d’abordar l’adaptació (qualitat) de la llar
d’infants “El Niu” a la normativa vigent, compaginant l’ocupació parcial de les
seves aules i l’execució de les obres de la 1ª fase reforma de la llar d’infants “El
Niu”.
4. Al nostre municipi hi ha dues àrees residencials de baixa densitat que
compleixen els requisits de l’art. 26.2.3 (les urbanitzacions de La Mata i Montrei) i una tercera que els reunirà en breu (la urbanització de Llagostera
Residencial). Precisament aquesta darrera, per ser la més poblada és també la
més necessitada d’actuacions de millora, com l’arranjament del seu accés des de
la zona industrial (carrer Mestral) fins al carrer Via Àpia; l’habilitació del local
de la zona d’equipaments i l’arranjament de la mateixa; l’elaboració del
projecte/programa per a la conservació i millora.
5. La necessitat de donar continuïtat a la renovació urbana d’una zona força
degradada com és el nucli urbà de Llagostera, justificaria l’execució d’una 2ª
fase d’urbanització del nucli antic (que no contemplés la recuperació dels
elements històrics o de valor arquitectònic –muralla i castell- i prioritzés
l’actuació en la vialitat i en els serveis).
6. Una bona garantia per assegurar-nos l’atorgament de subvenció en el programa
específic de dinamització i equilibri territorial (abans d’acció territorial) seria
l’acabament del Centre Cultural (Sala polivalent, 2ª fase), per tot el que
comporta com a actuació singular que incorpora noves tecnologies, energies
alternatives, factors innovadors, etc; que incidirà positivament en la millora de la
prestació de serveis públics i la qualitat de vida dels ciutadans; que consisteix en
la construcció d’un edifici de serveis públics en un àrea força degradada i
necessitada de renovació urbana.
7. Complementar les subvencions rebudes per a la construcció de la nova
biblioteca alleugeria una mica més la important despesa econòmica que ha
d’afrontar l’Ajuntament. En aquest sentit podrien ser objecte de subvenció la

diferència de mòdul i l’assistència tècnica, el projecte de mobiliari, la direcció
d’execució, el projecte de senyalització i direcció d’execució, el mobiliari,
l’equipament i la senyalització de la nova Biblioteca Julià Cutiller.
Atesa la conveniència de debatre en Ple, bé en sessió extraordinària o com un punt més
d’una sessió ordinària, un tema tant rellevant com aquest:
- Per què es tracta de triar quines són les inversions prioritàries que s’han de
realitzar els propers anys al nostre municipi.
- Per què es promou el debat i la participació de tots els grups municipals.

-

Per què es tracta d’una decisió que pot anar més enllà d’aquest mandat (fins
2012).
Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar l’equip de govern perquè doni prioritat, entre les actuacions
susceptibles de ser sol·licitades dins el programa general, a :
1. urbanització dels carrers Panedes i Camprodon (C-65).
2. 1ª fase del projecte de reordenació del Passeig Pompeu Fabra / 2ª fase
del Pla d’accessibilitat.
3. 1ª fase reforma de la llar d’infants “El Niu”.
SEGON.- Instar l’equip de govern perquè estudiï, entre les actuacions susceptibles de
ser sol·licitades dins el programa específic de municipis petits, nuclis i àrees
residencials de baixa densitat, a :
4. Obres de millora de la urbanització de Llagostera Residencial.
TERCER.- Instar l’equip de govern perquè doni prioritat, entre les actuacions
susceptibles de ser sol·licitades dins el programa específic de dinamització i equilibri
territorial, a :
5. 2ª fase d’urbanització del nucli antic.
6. 2ª fase del Centre Cultural.
QUART.- Instar l’equip de govern perquè estudiï, entre les actuacions susceptibles de
ser sol·licitades dins el programa específic de biblioteques, a :
7. mobiliari, equipament i senyalització de la nova Biblioteca Julià
Cutiller.
Llagostera, a 22 de novembre del 2007.
LLUIS POSTIGO GARCIA
Portaveu del grup municipal d’ICV-EUIA-EPM.”
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que ja varen manifestar la seva voluntat que aquest
tema es tractés en el Ple municipal per tal de promoure la participació dels diferents
grups municipals. Afegeix que es tracta d’una convocatòria quinquennal i que es poden
demanar subvencions per a cinc programes. Seguidament explica quina és la seva
proposta.
El Sr. Soler diu que s’està treballant en diverses propostes i que, tot i que hi ha
coincidències programàtiques dels diversos partits encara no està prou definit i també hi
ha una feina tècnica que cal tenir en compte i que es pensa fer un ple temàtic o una
reunió temàtica per aquest tema.
El Sr. Postigo diu que han demanat en diferents ocasions que es fes una sessió de Ple
per parlar del tema ja que són conscients que els projectes que es vulguin presentar al

PUOSC necessiten documents tècnics com són les memòries o projectes i encara no
se’ls ha dit què es pensa incloure al PUOSC.
El Sr.Torrent diu que el seu grup considera que el tema del PUOSC per la seva
importància per al municipi és un tema que caldria consensuar.
El Sr. Santamaría diu que si les obres no es volen fer l’any 2008 només calen memòries
i que són plenament conscients que hi ha poc temps. I que algunes de les actuacions en
què s’ha pensat són: un pavelló polisportiu, arranjament de camins, passeig Pompeu
Fabra, un camí que va a la urbanització Llagostera Residencial, la llar d’infants el Niu o
l’adquisició d’edificis. I que també s’està treballant en el Pla d’accessibilitat i en temes
de subministrament d’aigua i sanejament.

El Sr. Navarro diu que valoren positivament que es pugui fer el debat sobre el PUOSC,
però pensa que es va tard i que si es vol consensuar aquest no és el camí i que és
urgent començar a debatre el tema i que, en tot cas, aquest no és el moment d’entrar en
el debat de les propostes però sí d’instar la urgència que es faci.
El Sr. Postigo insisteix que es digui clarament quins són els projectes que es pensa
incloure en el PUOSC, ja que és clar que en aquest moment no es pot saber.
Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada amb el següent resultat:
A favor
2 (ICV)
Abstenció
4 (PSC, ERC)
En contra
7 (CiU i IxLL).
10è.- PROPOSTES URGENTS.10.1 Declarar la urgència per ratificar un acord de la Junta de Govern Local.
El Sr. Alcalde demana que s’acordi la urgència d’incloure un expedient relatiu a una
subvenció per al funcionament de la llar d’infants.
La urgència és aprovada per unanimitat.
10.2 Ratificar acord de la Junta de Govern Local relatiu a una subvenció de la
Llar d’Infants.
Per unanimitat dels presents es ratifica el següent acord:
“Atès que el Departament d’Educació ha comunicat telefònicament que ha detectat un
error en la certificació de l’acord d’acceptació de la subvenció per al manteniment de la
llar d’infants el Niu per al curs 2006-2007, en el sentit que la quantitat acceptada és de
165.00,00 € quan en realitat la subvenció és de 165.600,00 €, i sol·licita una certificació
amb la rectificació corresponent,
Atès que, efectivament, consta en acta de la sessió del Ple de 25 de juliol de 2007 que
l’Ajuntament acorda acceptar l’ajuda econòmica concedida per Resolució del
Departament d’Educació EDU/419/2007, de 14 de febrer, per la qual s’atorguen
subvencions a corporacions locals titulars de llars d’infants per un import de
165.000,00 euros per a la Llar d’Infants El Niu per al curs 2006-2007,
Donat que, per tant, no es pot emetre una certificació rectificada fins que el Ple no
acordi la modificació de l’acord pres,

Per tal de donar compliment en un termini breu de temps al requeriment del
Departament d’Educació,
Primer.- Acceptar l’ajuda econòmica concedida per Resolució del Departament
d’Educació EDU/419/2007, de 14 de febrer, per la qual s’atorguen subvencions a
corporacions locals titulars de llars d’infants per un import de 165.600,00 euros per a la
Llar d’Infants El Niu per al curs 2006-2007.
Segon.- Aquest acord rectifica l’error de l’acord del Ple de 25 de juliol de 2007, en el
sentit que la quantitat acceptada és de 165.600,00 € i no pas de 165.000,00 €
Tercer.- Elevar aquest acord al Ple en la propera sessió que tingui lloc, per tal que el
ratifiqui.

Quart.- Comunicar aquest acord al Departament d’Educació.”
11è.- PRECS I PREGUNTES.El Sr. Torrent pren la paraula i pregunta sobre l’acord de la Junta de Govern relatiu a
demanar una pròrroga per justificar una subvenció per a l’enllumenat públic.
També sol·licita informació sobre el funcionament de l’enllumenat públic.
El Sr. Alcalde respon que la primera pregunta es respondrà al proper Ple. Quant al
funcionament de l’enllumenat, diu que l’empresa Rubatec, que és la nova adjudicatària
del servei d’enllumenat, d’acord amb el plec de condicions tenia un termini de tres
mesos per adaptar-se. Segons aquesta empresa les instal·lacions de l’enllumenat en
general estan força obsoletes i això fa que necessitin més vigilància i manteniment, de
totes formes diu que a la vista que hi havia moltes deficiències se’ls va fer un
requeriment i ara no hi ha tantes queixes.
El Sr. Postigo diu que quan es va fer el concurs per adjudicar el servei es varen preveure
tota una sèrie d’inversions precisament per posar al dia les instal·lacions.
Seguidament el Sr. Postigo pren la paraula i demana informació sobre una subvenció de
la Diputació d’uns 49.000 euros que es dóna anualment ja que diu que s’han deixat
perdre 200 euros.
La Sra. Comas pregunta si ja s’ha contractat el tècnic pel qual es va modificar la
plantilla.
El Sr. Galobardes respon que no.
Seguidament la Sra. Comas pren de nou la paraula i pregunta si s’ha fet alguna cosa a
les parcel·les que l’Ajuntament té al sector CAVISA, ja que ha vist que hi havia
moviment.
El Sr. Santamaría respon que en aquell sector hi havia problemes per a l’aparcament de
camions i que va autoritzar l’empresa Marcel Navarro perquè pogués posar-n’hi.
La Sra. Comas demana que quedi constància que aquest aparcament no és d’ús exclusiu
de cap empresa.
El Sr. Navarro diu que és perillós permetre que una empresa faci una actuació en
terrenys municipals i pregunta si l’Ajuntament ha pagat el cost.
El Sr. Santamaría respon que de moment no s’ha fet res.

El Sr. Torrent pregunta sobre la situació en què es troba l’expropiació de terrenys de
l’empresa Merjomont.
La Sra. Masdevall pregunta al Sr. Vilella, Regidor de Medi Ambient, sobre la recollida
de residus i si es fa algun control, ja que diu que va veure que un treballador de
l’empresa que fa el servei recollia les bosses i les barrejava de manera indiscriminada
concretament al c/ Olivareta.
També diu que no comparteixen el fet que es reservi un espai d’aparcament a la Plaça
del Castell per als regidors els dies que hi ha sessió de Ple, ja que pensen que els veïns
tenen com a mínim el mateix dret.

A continuació pregunta per la ratlla groga que s’ha pintat a tots els guals del sector del
Puig del General i pregunta si es farà a tothom qui ho demani. El pintat de la zona del
Puig incloïa les ratlles grogues.
El Sr. Postigo pren la paraula i pregunta sobre l’escrit que ha dirigit a l’Ajuntament
l’empresa concessionària de l’abocador de Solius denunciant que l’empresa que fa la
recollida d’escombraries a Llagostera no la fa correctament i que aboca els residus de
manera inapropiada. Diu que espera que es prenguin mesures exemplars i diu que a ell
mateix li sap greu no haver estat més dur amb aquesta empresa. També diu que s’ha de
requerir la mateixa empresa perquè arrangi la caseta de la brigada del pont de can
Gotarra ja que els camions de recollida l’han malmès.
El Sr.Vilella pren la paraula i respon que, pel que fa al tema de les piles d’escombraries
que ha dit la Sra. Masdevall, això no és res nou i com molt bé saben ha passat sempre i
que cada vegada que hi ha una queixa s’analitza, però que cal tenir en compte que
actualment està lluitant amb una situació que ja es va trobar.
El Sr. Santamaría, pel que fa a l’arranjament de la caseta, diu que s’han tret els
contenidors de la zona i que l’empresa que fa la recollida es farà càrrec dels
desperfectes.
El Sr. Santamaría també diu que es posaran sancions a l’empresa pel que fa al tema del
rebuig d’orgànica abocat a Solius de manera inadequada, pel que fa als envasos, han de
justificar que no pertanyen a Llagostera.
En relació al tema de la reserva d’aparcament quan hi ha sessions del Ple, diu que s’ha
de regular i que la instrucció que ell va donar va ésser que es reservés espai per al públic
més que per als regidors.
Quant al pintat de les ratlles grogues al sector del Puig del General, diu que s’ha fet a
petició del veïns i al seu càrrec amb la supervisió de la Policia Local.
El Sr. Navarro diu que les ratlles estan pintades de tal manera que no només agafen la
porta del garatge, sinó també la de l’habitatge.
El Sr. Santamaría respon que es comprovarà.
El Sr. Navarro pren de nou la paraula i demana que en el proper Ple es donin les dades
del percentatge d’impropis de la recollida de matèria orgànica.

El Sr. Postigo diu que el seu grup va demanar que el MIEM es debatés a la Junta del
Patronat d’Esports i se’ls va dir que se’n parlaria i ara veuen que no és a l’ordre del dia
de la junta convocada.
El Sr. Santamaria respon que s’ha explicat al tècnics i que ara es convocarà una reunió
amb els tècnics redactors perquè l’expliquin.
El Sr. Postigo demana que s’accedeixi a la seva petició i que se’ls faciliti còpia del
MIEM, d’acord amb allò que preveu l’article 63. de ROF.
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts d’una del dia vint-i-nou de novembre
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb
mi la Secretària, que ho certifico.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

ACTA Nº 1/2008 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 30 DE GENER DE 2008.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia trenta de gener de l’any dos mil vuit
es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència de
l’Alcalde Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep
Aliu Mundet, Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Cristina Campeny Planas,
Xavier Vilella Bayé, Jesús Torrent Bosch, Santiago Masip Campos, Lluís Postigo
García, Montserrat Masdevall Roca, Eugènia Comas Alsina, Antoni Navarro Robledo i
Eduard Galobardes Jorba.
Actua de Secretària accidental la Sra. Marta Vila Gutarra.
Hi és present la Interventora accidental, Sra. Consol Butinyac Font.
El president modifica l’ordre dels punts inclosos a l’ordre del dia de la forma que es dirà
a continuació:
Les propostes del PSC (5.1) i d’ICV (7.1, 7.2, 7.3) passen a ser dictàmens de la
Comissió Informativa núm. 2, amb el núm. 4.7, 4.8, 4.9. i 4.10 respectivament. I les
propostes del grup ERC (6.1, 6.2 i 6.3) passen a ser propostes al Ple amb el núm. 5.1,
5.2 i 5.3.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 28-11-2007.S’aprova amb les següents esmenes:
-A la pàgina 3, línia 28, eliminar el punt 2, que diu: “Se succeiran per aquest ordre
durant el mandant i, per tant, es produirà el relleu en el període de 16 mesos.”
-A la pàgina 5, línia 32, després de .... “compte que”, afegir-hi: “l’augment de”.
-A la pàgina 6, línia 23, després de “normativa” afegir “de riscos laborals”.
-A la pàgina 12, línia 41, la intervenció de la Sra. Masdevall quedarà redactada de la
següent manera: “La Sra. Masdevall diu que presentaran escrit d’esmenes que
prèviament es va lliurar als altres representants dels grups”.
-A la pàgina 17, línia 5, posar-hi: “A proposta del Grup d’ICV”.
-A la pàgina 18, a la línia 37, posar-hi: “El pintat de la zona del Puig incloïa les ratlles
grogues”.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ
ANTERIOR:
2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.
El President dóna compte dels Decrets d’Alcaldia números 1538 a 1840 de l’any 2007 i
1 a 99/2008 i informa que estan a disposició de l’oposició. Es dóna compte de la
contractació per urgència d’un jardiner per a la brigada.
3r.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA Nº 1:
3.1 Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de la Residència Josep
Baulida.

El Sr. Jesús Torrent anuncia el vot favorable del PSC.
El Sr. Lluís Postigo explica que ICV canvia el vot en aquest punt respecte del seu vot a
la Comissió Informativa perquè considera que aquesta modificació és totalment
prescindible. S’abstindran.
La Sra. Eugènia Comas anuncia el vot a favor d’ERC.
VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.- 13 vots
Vots a favor.- 11 vots
Abstencions.- 2 abstencions.
Vots en contra.- 0 vots
“Vist l’acord de la Junta del Patronat de la Residència Josep Baulida de 12 de desembre
de 2007 de modificació del punt b.- de l’article 9 dels Estatuts de l’organisme autònom
municipal Residència Josep Baulida, cal ara sotmetre la modificació a l’aprovació per
part de l’Ajuntament, tal com estableix l’art. 201 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Per això es proposa a la Comissió informativa 1 l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del punt b.- de l’article 9 dels Estatuts de
l’organisme autònom municipal Residència Josep Baulida, que quedarà redactat de la
següent manera:
Article 9 b) Vicepresident/a: veure article 13 punt i)
Segon.- Sotmetre-la a informació pública per un període de 30 dies a comptar de
l’endemà de l’última de les publicacions de l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de poder ser
examinada i, si s’escau, formular les reclamacions i les al·legacions que es considerin
oportunes.
Tercer.- Si en el termini d’informació pública no es presenten reclamacions ni
al·legacions, la modificació dels estatuts es considerarà aprovada definitivament i es
publicarà al Butlletí Oficial de la Província i una referència de la dita publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.”
3.2 Adaptació del Consell Escolar de la Llar d’Infants municipal El Niu al Decret
282/2006, pel qual es regula el primer cicle d’educació escolar.
El Sr. Jesús Torrent anuncia el vot favorable del PSC per considerar que l’adaptació és
un requisit legal.
El Sr. Lluís Postigo explica el canvi de vot d’ICV respecte del vot emès a la Comissió
Informativa i anuncia que s’abstindran perquè fa pocs dies que varen presentar una
proposta per modificar els dos reglaments de la llar d’infants i aquesta proposta d’acord
només modificaria en part un d’ells. I a més a més, considera que un cop delegades les
competències a l’Ajuntament, aquest és qui ha de decidir el nom i no Educació.
La Sra. Eugènia Comas anuncia el vot favorable d’ERC per considerar que l’adaptació
és un requisit legal.
VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.- 13. vots

Vots a favor.- 11 vots
Abstencions.- 2 abstencions.
Vots en contra.- 0 vots
“L’article 18.1 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de
l’educació infantil i els requisits dels centres, estableix que l’òrgan de participació de la
comunitat educativa en el govern dels centres públics d’educació infantil de primer cicle
és el consell de participació.
L’article 20.1 c) del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle
de l’educació infantil i els requisits dels centres, estableix que són delegables als
ajuntament les competències relacionades amb els consells de participació de les llars
d’infants.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 4 d’octubre de 2007, va acordar sol·licitar al
Departament d’Educació la delegació de competències en els àmbits de preinscripció i
admissió d’alumnes i dels consells de participació de les llars d’infants.
El 30 d’octubre de 2007 es va signar el conveni entre el Departament d’Educació i
l’Ajuntament de Llagostera que formalitza l’esmentada delegació de competències.
Atès que l’Ajuntament de Llagostera ja tenia creat un òrgan participatiu de la llar
d’infants anomenat Consell escolar, procedeix ara modificar-ne el nom per adaptar-lo a
la normativa vigent.
Per això la Comissió informativa 1 proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Modificar el nom del Consell escolar de la llar d’infants municipal el Niu, que
passarà a anomenar-se Consell de participació de la llar d’infants municipal el Niu.”
4t.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA Nº 2:
4.1 Aprovació inicial del projecte executiu per a la pavimentació amb gespa
artificial del camp de futbol municipal.
El Sr. Jesús Torrent anuncia el vot a favor del PSC, explica el projecte i l’obra que està
inclosa en el projecte que s’aprova inicialment, que és exclusivament la gespa artificial,
la tanca perimetral i el sistema de drenatge. Considera que és molt important que hi hagi
un camp de gespa artificial, d’aquí el vot a favor del PSC i espera que més endavant es
faci la segona fase.
El Sr. Lluís Postigo anuncia que el vot d’ICV serà favorable, però lamenta que s’hagi
redactat un nou projecte. També lamenta que aquest projecte no inclogui les grades,
lavabos, accessos i bar. S’hauria d’haver elaborat un projecte integral i executar-lo per
fases. A part del projecte constructiu del nou camp de futbol de gespa artificial, també
cal aprovar el projecte de gestió.
Encara que no vol qüestionar el projecte que es porta a aprovació inicial, ni el sistema
constructiu, vol que quedi constància que hi ha poques empreses que puguin executar
aquestes obres tal com estan projectades, i demana que l’adjudicació d’aquestes obres
no sigui una adjudicació a dit.
Finalment considera que caldria fer una previsió d’accessos i aparcaments a la zona
esportiva.
El Sr. Toni Navarro anuncia el vot favorable d’ERC. De totes maneres vol que quedi
constància que el pressupost de l’obra és molt elevat i que hi ha altres mancances a
nivell esportiu. Vol saber la planificació a llarg termini dels equipaments esportius i

com se solucionaran les altres mancances d’equipaments. També vol dir que l’anterior
projecte no es pot considerar antiquat, ni deficient, per tant, caldria explicar per què s’ha
canviat de projecte. Igualment voldria saber quan es preveu iniciar les obres del camp
de gespa artificial.
El Sr. Fermí Santamaria explica que es va intentar aprofitar el projecte de camp de
futbol de gespa artificial que havia estat encarregat per l’anterior equip de govern, però
això no va ser possible. Els redactors d’aquell projecte es negaven a fer-hi les esmenes
que calien. Els mateixos redactors de l’anterior projecte no podien posar-se a redactarne un de nou fins al mes d’octubre o novembre, per tant, es va optar per encarregar un
projecte a una altra empresa. El resultat ha estat aquest que es porta a aprovació i que es
valora molt favorablement pels esportistes perquè evita lesions. El fet que el ferm no
sigui d’asfalt sinó de grava evita força lesions. Per altra part, l’anterior projecte preveia
el reg de la gespa artificial connectat a l’aigua potable, cosa que suposa un consum
elevadíssim, en canvi aquest preveu un sistema de drenatge de l’aigua de pluja que
permet reutilitzar-la per al reg. I finalment, l’anterior projecte no preveia l’enllumenat
que és totalment necessari. No ha volgut dir, ni s’ha dit mai, que el projecte anterior fos
deficient, només que calia fer-hi modificacions i que l’equip redactor s’hi va negar.
El Sr. Toni Navarro diu que ha demanat aquestes explicacions perquè tenia certa mala
consciència com a membre de l’anterior equip de govern i membre del Patronat
d’Esports.
El Sr. Lluís Postigo diu que les mancances que tenia l’anterior projecte estan detallades
a l’informe que els serveis tècnics municipals varen fer sobre el projecte.
El Sr. Ramon Soler diu que caldria felicitar-se per l’aprovació d’aquest projecte i no pas
fer-se retrets. Si es canvia el sistema per a millor caldria felicitar-se.
VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.- 13. vots
Vots a favor.- 13 vots
Abstencions.-0 abstencions.
Vots en contra.- 0 vots.
“Vist el projecte de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol municipal,
promogut per l’Ajuntament i redactat per l’enginyer Víctor Payró Milan de l’enginyeria
ambiental E-NATURA S.C., per encàrrec municipal, datat a octubre de 2007, i presenta
davant l’Ajuntament el dia 28 de novembre de 2007 amb R.E. 4800.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 11 de gener de 2008 que
informa favorablement l’aprovació inicial del projecte, amb la condició d’introduir una
sèrie d’esmenes i mancances que hauran de ser imposades a l’acord d’aprovació inicial,
i aquestes hauran de ser incorporades al document que es porti a l’aprovació definitiva
per part de l’Ajuntament.
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient.
Atès el que disposen els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
La Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte executiu per a la pavimentació amb
gespa artificial del camp de futbol municipal, promogut per l’Ajuntament de Llagostera
i redactat per l’enginyer Víctor Payró Milan de l’enginyeria ambiental E-NATURA

S.C., amb un pressupost d’execució per contracta de 727.109,52 euros, IVA inclòs,
segons documentació presentada el dia 28 de novembre de 2007 amb el R.E. 4800, amb
les condicions i esmenes que hauran de ser incorporades al document que es presenti per
a l’aprovació definitiva, que es dirà a continuació:
1.- Instal·lació d’enllumenat públic:
a) Les torres metàl·liques seran de 24 metres d’alçada tal i com es determina en els
requeriments tècnics del Consell Català de l’Esport. Tanmateix aquesta dada es
va utilitzar com a premissa en els diferents estudis lumínics sol·licitats a tres
empreses reconegudes i especialitzades en enllumenat públic.
b) Havent estudiat els estudis lumínics i tenint en compte l’eficiència energètica, és
a dir, igual il·luminació i millor uniformitat respecte a la potència consumida,
s’estima que els projectors a instal·lar seran projectors IZM-2 simètric vertical
del grup Indal amb làmpada de 2000 W d’halogenurs metàl·lics de doble
terminal o equivalent. Per tant és necessari que es reflecteixi en el pressupost
presentat la partida per al subministrament i la instal·lació del projector i
làmpada esmentats. S’inclourà també el corresponent estudi lumínic realitzat del
projector esmentat, amb una il·luminació horitzontal mitjana de 167.70 lux amb
uniformitat de 0.73.
c) La partida GTONA005 i GTONA007 es refereixen al mateix concepte i per tant
cal aclarir què inclou cada partida.
d) És necessari presentar la justificació de càlcul de la fonamentació i ancoratges
d’acord amb la nova alçada de columna i fent esment al compliment del codi
tècnic de l’edificació (CTE-SE). Comprovar l’estabilitat de la sabata (bolc).
Detall i característiques dels materials de la fonamentació i/o ancoratges de les
bases metàl·liques.
e) Cal presentar l’esquema de les línies d’enllumenat, el plànol de l’enllumenat
amb el traçat real de les línies i posició d’arquetes i quadre elèctric, i presentar
els càlculs de la línia elèctrica d’acord amb el traçat de línies real. La secció
mínima de la línia serà de 4x10mm2. Aquest tècnic desconeix on s’instal·larà la
línia pressupostada en el pressupost de 3x10mm2 i la de 4x6 mm2.
f) Preveure 2 o 3 tipus d’encesa dels projectors del camp, per exemple: “encesa
manteniment”, “encesa entrenament” i “encesa partit”.
g) L’equip de bombeig no s’alimentarà del mateix quadre d’enllumenat públic i
disposarà d’un subquadre elèctric propi o amb d’altres dependencies del camp
de futbol i que dependrà de la línia general d’alimentació.
h) Cada torre disposarà de 3 projectors de 2000 W amb un total de 6000 W per
torre o farola.
i) En el pressupost no s’ha valorat l’excavació i instal·lació del tub corrugat de
90mm2 tipus 450N de doble capa utilitzat com a passatubs de la línia
d’enllumenat públic. Tanmateix es deixarà passat un d’aquest corrugats de
reserva (o sense ús) a tot el recorregut de la línia d’enllumenat i es deixarà un
altre corrugat que s’utilitzarà per al servei de megafonia del camp. Es projectarà
un tub corrugat de PVC de 90 mm de doble capa (tipus 450 kN) per cada línia
elèctrica d’enllumenat independent.
Tots aquests apartats han de quedar reflectits en la memòria, els plànols i en el
pressupost.
2.- Referent a la documentació presentada:

a) El pressupost de seguretat i salut de l’estudi de seguretat i salut de 2.499,45€
(IVA inclòs) no s’ajusta amb el valor considerat en el pressupost general de
l’obra essent de 3.450,24 € (IVA inclòs).
b) Falta la classificació de contractista.
3.- Referent al contingut del projecte:
a) El dipòsit projectat és de 50 m3, en canvi en el pressupost la capacitat del dipòsit
és de 25 m3.
b) Cal preveure una xarxa parapilotes en la zona d’entrenament darrera de la
porteria, i la tanca serà d’alçada màxima de 2.50 m, tal i com dictamina la
normativa urbanística.
c) Aquest tècnic considera que el preu unitari per l’arrencada dels arbres existents
és alt respecte als preus de mercat.
d) És necessari valorar en el projecte la instal·lació del tub de diàmetre de 400 mm
que s’utilitzarà per desguassar el sobreeixidor del dipòsit fins a la connexió dels
pous existents davant de la porta d’accés als vestidors de la piscina municipal.
Segon.- Sotmetre el projecte aprovat inicialment al tràmit d’informació al públic durant
un termini de TRENTA DIES hàbils, d’acord amb el que preveu l’article 37 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, mitjançant la publicació d’edictes
al BOP, DOGC, Punt diari i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.”
4.2 Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del nucli antic.
El Sr. Eduard Galobardes explica que es porta a aprovació definitiva el projecte
d’urbanització del nucli antic, segona fase. Aquest projecte va ser redactat i aprovat per
l’anterior equip de govern i vol que consti que el nou equip l’hagués fet diferent, però
per no retardar-ne l’execució es porta a aprovació definitiva tal com està, ja que cal
executar-lo durant l’any 2008.
Una primera fase ja es començarà a executar en pocs dies. Aquesta segona fase que es
porta a aprovació definitiva és mes grossa i va lligada a altres projectes que vol tirar
endavant l’Ajuntament de Llagostera, com el Pla de barris. El projecte que es porta a
aprovació definitiva el preocupa perquè genera un problema d’aparcament al nucli antic
ja que només preveu que hi restin entre 13 i 16 places d’aparcament, per tant, genera un
problema al qual caldrà trobar-hi solució. Durant la seva execució és possible que calgui
modificar-lo.
El Sr. Jesús Torrent anuncia el vot a favor del PSC. Considera que hi ha urgència per
tirar endavant aquest projecte. El tema dels aparcaments i altre petites modificacions es
poden fer durant l’execució de l’obra, però no es poden fer modificacions substancials
del projecte aprovat.
El Sr. Lluís Postigo s’alegra que s’hagi tirat endavant el projecte que va idear l’anterior
equip de govern. ICV hi votarà a favor. Cal aprofitar el finançament d’1.000.000
d’euros aconseguit i que suposa un 41% del pressupost de l’obra. Cal justificar la
despesa abans de novembre, per tant, cal celeritat en l’execució de l’obra, encara que
també es pot demanar una pròrroga.
El Sr. Toni Navarro comparteix la preocupació pel tema dels aparcaments, però s’alegra
que el projecte es porti a l’aprovació definitiva i anuncia que ERC hi votarà a favor.
El Sr. Ramon Soler vol felicitar l’anterior equip de govern per les gestions fetes per
obtenir finançament per aquesta obra.

VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.-13. vots
Vots a favor.- 13 vots
Abstencions.- 0 abstencions.
Vots en contra.- 0 vots
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26-7-2006, va aprovar
inicialment el projecte d’urbanització del nucli antic de Llagostera.
Atès que aquest projecte aprovat inicialment ha estat sotmès a informació pública per un
termini de 30 dies hàbils, de conformitat amb l’acord plenari, mitjançant anunci
publicat en el BOP núm. 155 de 14.08.2006 i en el tauler d’anuncis de la corporació.
Atès que Durant aquest termini d’informació pública es varen presentar cinc
al·legacions, les quals han estat resoltes pel tècnic redactor del projecte.
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal en què informa les al·legacions
presentades i en proposa la resolució.
Vist el que disposen els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel que
s’aprova el ROAS, la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Estimar les següents al·legacions presentades en el període d’informació
pública del projecte d’urbanització del nucli antic de Llagostera, en base als informes
emesos pel tècnic redactor dels quals es donarà trasllat als al·legants a efectes de
motivació:
BISBAT DE GIRONA (R.E. núm. 3.252, de 31.08.2006)
JUAN BOSCH VIDAL (R.E. núm. 3.334, de 6.09.2006)
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –AGRUPACIÓ LOCAL- (R.E.
núm. 3.576, de 20.09.2006)
Segon.- Estimar parcialment l’al·legació presentada per la Sra. MONTSERRAT CALM
SOLER (R.E. núm. 3.577, de 20.09.2006) en el període d’informació pública del
projecte d’urbanització del nucli antic de Llagostera, en base a l’informe emès pel
tècnic redactor del qual es donarà trasllat a l’al·legant a efectes de motivació.
Tercer.- Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. VICENÇ MATEU DARDER (R.E.
núm. 3.176, de 24.08.2006) en el període d’informació pública del projecte
d’urbanització del nucli antic de Llagostera, en base a l’informe emès pel tècnic
redactor del qual se’n donarà trasllat a l’al.legant a efectes de motivació.
Quart.- Aprovar definitivament el projecte d’urbanització del nucli antic de
Llagostera, per un pressupost d’execució per contracta de 2.153.095,52 €, que
modifica l’aprovat inicialment.
Cinquè.- Comunicar aquest acord als interessats.
Sisè.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva al tauler d’anuncis de la corporació, al
BOP i al DOGC.”
4.3 Suspensió potestativa de llicències i tramitacions de diverses finques incloses a
l’illa formada pel passeig Pompeu Fabra, carrer Pau Casals, passeig Romeu i
passeig Tomàs Boada a fi d’estudiar una modificació puntual del POUM.
El Sr. Eduard Galobardes diu que vol adreçar la seva explicació als veïns afectats per
aquesta suspensió que es proposa. Només es fa per fer un estudi de la reordenació de
l’interior de l’illa afectada per procurar instal·lar-hi un aparcament en superfície. Els
espais afectats són patis que es troben abandonats i pertanyen majoritàriament a un sol

propietari. La finalitat d’aquests estudis que s’han iniciat és la de procurar trobar una
solució al problema de l’aparcament en el centre del poble. Els cotxes aparcats al
passeig malmeten les voreres, que cal arreglar molt sovint, i les places d’aparcament
són insuficients. Amb aquest projecte que s’està estudiant es vol donar solució a aquest
problema.
El Sr. Jesús Torrent anuncia el vot favorable del PSC. Creu que és un espai gran i
estratègicament situat. Tots el grups polítics tenien vist aquest espai, i aconseguir donarli un ús públic és molt important.
El Sr. Lluís Postigo coincideix amb la problemàtica de la manca d’aparcaments, però
l’ordre de prioritats del grup polític al qual representa seria un altre i començaria per
solucionar la mancança d’aparcaments dins el nucli antic. Els equipaments del SUD-11
proporcionarien un bon espai per aparcar. Recuperar la concessió de l’aparcament de la
plaça Catalunya també seria una solució per a la manca d’aparcaments al centre del
poble.
ELL ja s’havia posat en contacte amb el propietari de la finca més afectada per intentar
comprar-li aquesta finca, però això no va ser possible. Tots el grups polítics la tenien
vista. I finalment, creu que en qualsevol cas, la delimitació de l’àmbit de suspensió de
llicències hauria de ser diferent, excloent els núm. 26, 28 i 30 del passeig. Per aquests
motius anuncia l’abstenció d’ ICV.
El Sr. Toni Navarro exposa la seva preocupació pel tema de l’aparcament. Considera
que falta una planificació general d’aquesta tema. El Carril seria una bona solució i
l’obertura del carrer Canigó també generaria noves places d’aparcament. Anuncia
l’abstenció d’ ERC.
A les 22,35 hores, durant la intervenció del grup ERC, la Sra. Montse Masdevall
s’absenta de la Sala de Plens, reincorporant-se 10 minuts més tard, durant la intervenció
del Sr. Eduard Galobardes.
El Sr. Eduard Galobardes diu que no es farà la vida impossible a ningú amb aquesta
suspensió que es proposa, i s’autoritzaran les obres que no perjudiquin el projecte,
mitjançant aixecaments puntuals de la suspensió.
Per altra part, vol dir que cal fer moltes coses. SUD-11, barri antic, desenvolupament
del PAU-2 del carrer Canigó, etc, però una cosa no treu l’altra. Qualsevol proposta que
fa l’equip de govern provoca la replica de l’anterior que diu que ells ja ho havien pensat,
però l’important és fer-ho i no només pensar-ho. En aquest cas, s’ha pensat fer un
aparcament en superfície i destinar els baixos de l’edifici de can Mario Sastre a carrer,
igual que els baixos de l’altra entrada. Això no treu que les plantes dels edificis es
puguin construir, fins i tot destinar-los a HPO. El que es podrà fer en els patis interiors
cal parlar-ho amb els veïns.
El Sr. Lluís Postigo diu que fa un prec perquè comenci fent les exposicions el grup de
CiU. Per altra part, i en relació amb aquest punt de l’ordre del dia, vol dir que ells
prioritzen altres actuacions. I pensa que aquest projecte no es materialitzarà durant
aquesta legislatura. Hi posaria la mà al foc. Pel que fa als antecedents d’aquesta finca,
només volia deixar constància dels contactes haguts amb la propietat.
El Sr. Galobardes diu que és ben clar que s’acaba de llençar un repte. En qualsevol cas,
el que primer cal fer és el projecte, només després es pot saber el resultat.
VOTACIÓ:

VOTS EMESOS.- 13 vots
Vots a favor.- 9 vots
Abstencions.- 4 abstencions.
Vots en contra.- 0 vots.
“Amb la finalitat d’estudiar una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal que possibiliti la transformació en espai públic destinat a aparcament en
superfície el que actualment són patis d’interior de l’illa formada pel Passeig Pompeu
Fabra, carrer Pau Casals, passeig Romeu i passeig Tomàs Boada
A l’objecte d’afrontar aquests estudis i la corresponent modificació puntual del POUM
amb la degudes garanties i sense que es produeixin actuacions que condicionin la futura
nova ordenació, l’ajuntament considera necessari fer ús de la suspensió de tramitacions i
llicències prevista a l’article 71.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
La competència per acordar l’esmentada suspensió correspon a l’òrgan competent per a
l’aprovació inicial de la modificació projectada, en aquest cas el Ple.
En base als objectius esmentats la Comissió Informativa proposa al Ple de l’ajuntament
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la suspensió de tramitacions i de llicències d’acord amb el que preveu
l’article 71.1 del Decret Legislatiu 1/2005, en l’àmbit, amb l’abast i pel termini que tot
seguit s’assenyala:
Àmbit : Finca ubicada al Passeig Pompeu Fabra núm. 34 que és la finca cadastral
núm. 1005612DG9310N0001YB; finca ubicada al Passeig Pompeu Fabra núm. 32,
que és la finca cadastral 1005611DG9310N0001BB; finca ubicada al Passeig
Pompeu Fabra núm. 30 que és la finca cadastral núm. 1005610DG9310N0001AB;
finca ubicada al Passeig Pompeu Fabra núm. 28 que és la finca cadastral núm.
1005609DG9310N0001YB; finca ubicada al Passeig Pompeu Fabra núm. 26 que és
la finca cadastral núm. 1005608DG9310N0001BB; finca ubicada al Passeig Tomas
Boada núm. 5 que és la finca cadastral núm. 1005646DG9310N0001QB; finca
ubicada al Passeig Tomàs Boada núm. 11 que és la finca cadastral núm.
1005639DG9310N0001AB; finca ubicada al Passeig Tomàs Boada núm. 13 que és la
finca cadastral núm. 1005638DG9310N0001WB; finca ubicada al carrer Pau Casals
núm. Dup-I que és la finca cadastral núm. 1005619DG9310N0001MB.
S’adjunten plànols de l’àmbit a escala suficient.
Abast: Suspensió de tota mena de procediments de tramitació i 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
existents amb inclusió de canvis no substancials i d’altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial.
Termini: Pel termini màxim d’un any.
Segon.- Acordar que abans del transcurs de l’any de la suspensió preventiva proposada i
en funció del desenvolupament de les sessions de treball, reunions, treballs i estudis de
la redacció de la modificació puntual del POUM, el Ple podrà acordar el seu aixecament
parcial en els àmbits en què puntualment es consideri innecessari mantenir-la i la seva
ampliació a nous àmbits.”
4.4 Ratificar l’acord pres per l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes
de Girona, pel qual s’aprova inicialment la modificació dels Estatuts.

Tots els grups polítics anuncien el seu vot favorable.
VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.-13. vots
Vots a favor.- 13 vots
Abstencions.- 0 abstencions.
Vots en contra.- 0 vots
“Atès que el passat 12 d’abril de 2007 en l’Assemblea General del Consorci de les Vies
Verdes de Girona s’acordà el següent:
Primer.- Aprovar inicialment el contingut de les modificacions dels Estatuts del
Consorci de les Vies Verdes de Girona que formen part de l’expedient administratiu i
sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils,
mitjançant la corresponent publicació d’anuncis al Butlletí oficial de la província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis.
Segon.- Centralitzar i tramitar el procediment de publicació i informació pública dels
acords presos pels diferents ens consorciats en relació a l’aprovació de modificació dels
estatuts del Consorci.
Tercer.- En el supòsit que durant el termini d’informació pública i audiència no es
presentés cap al·legació, l’acord d’aprovació inicial de modificació dels estatuts quedarà
aprovat definitivament.
Quart.- De conformitat amb el que disposa l’article 313.5 del ROAS, una vegada que
hagi quedat aprovat definitivament l’acord de modificació dels estatuts, trametre l’acord
adoptat juntament amb els estatuts a la Direcció general d’administració local als efectes
de la seva inscripció a la secció complementària corresponent del Registre dels Ens
Locals.
Cinquè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al President del
Consorci de les Vies Verdes de Girona per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per a l’execució del present.
És per això que aquesta Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- Ratificar l’acord pres per l’Assemblea General del Consorci de les Vies
Verdes de Girona, de data 12 d’abril de 2007, pel qual s’aprova inicialment la
modificació dels Estatuts.”
4.5 Aprovar l’acta de delimitació entre els termes municipals de Cassà de la Selva i
Llagostera.
Tots els grups polítics anuncien el seu vot favorable.
VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.-13 vots
Vots a favor.- 13 vots
Abstencions.- 0 abstencions.
Vots en contra.- 0 vots

“Vista l’acta de les operacions de delimitació dels termes municipals situats entre els
municipis de Cassà de la Selva i Llagostera, signada en data 12.04.2007, on es
reconeix l’existència de 9 fites, la ubicació de les quals, s’ha comprovat in situ.
Vist el que disposa l’article 38 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya.
Vist l’article 114.2c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en el qual es disposa que
es requereix per a l’aprovació de les actes de delimitació, el vot favorable de les dues
terceres parts del nombre de fet i , en tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.
Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’acta de delimitació entre els termes municipals de Cassà de la Selva
i de Llagostera i els documents que l’acompanyen, signada en data 12.04.2007.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya
i a l’Ajuntament de Cassà de la Selva.”
4.6 Ratificar el Decret per modificar la composició de la comissió encarregada de
realitzar les operacions de delimitació del terme municipal, substituint la Sra.
Dolors Torrents Barnadas per la Sra. Marta Vila Gutarra.
Tots els grups polítics anuncien el seu vot favorable.
VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.-13 vots
Vots a favor.- 13 vots
Abstencions.- 0 abstencions.
Vots en contra.- 0 vots
Es ratifica per unanimitat el Decret d’Alcaldia núm. 97/2008 pel qual es nomena com a
membre de la comissió encarregada de realitzar les operacions de delimitació d’aquest
terme municipal amb el de Caldes de Malavella i Tossa de Mar, en qualitat de Secretària
accidental de la Corporació, la Sra. Marta Vila Gutarra, en susbstitució de la Sra. Dolors
Torrents Barnadas, i la Sra. Núria Comas Ventura per formalitzar l’acta de les
operacions que s’han previst per al dia 31 de gener, atès que la Sra. Vila no hi podrà
assistir.
4.7 Proposta dictaminada favorablement per la CI 2 de modificació puntual del
POUM per modificar la topografia en finques i parcel·les edificables ordenades
amb tipologia d’alineació a vial.
El Sr. Jesús Torrent explica la proposta de modificació puntual del POUM.
El Sr. Lluís Postigo anuncia l’abstenció del grup d’ICV perquè considera que amb una
reinterpretació d’aquesta normativa pels serveis tècnics municipals és suficient per
poder solucionar els problemes que genera les mancances a la normativa.
El Sr. Fermí Santamaria explica que els tècnics fan la interpretació que fan i els polítics
no els poden dir com l’han de fer. Si la normativa no és clara pot portar problemes i
canvis d’interpretació segons la persona que faci d’arquitecte.

El Sr. Lluís Postigo diu que ja saben que també és possible resoldre amb un informe
tècnic desfavorable, i manté el vot d’abstenció.
El Sr. Toni Navarro diu que ERC hi votarà a favor.
El Sr. Eduard Galobardes diu que les propostes de modificació del POUM haurien de
plantejar-se als serveis tècnics municipals i sense publicitat, ja que la publicitat pot
portar l’efecte totalment contrari al desitjat.
Es demana al PSC que afegeixi a la seva proposta de modificació de POUM la
redactada pels serveis tècnics municipals de suspensió de llicències.
El Sr. Jesús Torrent accepta completar la seva proposta amb la suspensió de llicències
redactada pels serveis tècnics de l’Ajuntament. Examinada la proposta de suspensió de
llicències, s’acorda que el Ple esmeni la moció del PSC, completant-la amb l’acord de
suspensió potestativa de llicències. Tots els grups polítics mantenen el sentit del vot
anunciat.
VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.-13. vots
Vots a favor.- 11 vots
Abstencions.- 2 abstencions.
Vots en contra.- 0 vots
“La Comissió Informativa 2 va dictaminar favorablement la proposta presentada pel
PSC de modificar puntualment la normativa pel POUM pel que fa als articles 34 i 51,
sense proposar un redactat alternatiu que es pogués aprovar inicialment i a resultes del
qual acordar la suspensió preceptiva de llicències.
Amb la finalitat d’estudiar aquesta modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal amb les degudes garanties i sense que es produeixin actuacions que
condicionin la futura ordenació, l’ajuntament considera necessari acordar una suspensió
potestativa i puntual de llicències amb l’abast que es dirà a continuació, fent ús de les
facultats previstes a l’article 71.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
La competència per acordar l’esmentada suspensió correspon a l’òrgan competent per a
l’aprovació inicial de la modificació projectada, en aquest cas el Ple..
En base als objectius esmentats la Comissió Informativa proposa al Ple de l’ajuntament
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la suspensió de llicències d’acord amb el que preveu l’article 71.1 del
Decret Legislatiu 1/2005, en l’àmbit, amb l’abast i pel termini que tot seguit
s’assenyala:
Àmbit : Tot el municipi.
Abast: Suspensió potestativa de llicències per modificar la topografia en finques i
parcel·les edificables ordenades amb tipologia d’alineació a vial.
Termini: Pel termini màxim d’un any.
Segon.- Acordar que abans del transcurs de l’any de la suspensió preventiva proposada i
en funció del desenvolupament de les sessions de treball, reunions, treballs i estudis de
la redacció de la modificació puntual de POUM, el Ple podrà acordar el seu aixecament
parcial o puntual quan es consideri innecessari mantenir-la o la seva ampliació.”
4.8.- Proposta dictaminada desfavorablement per la CI 2 en relació als òrgans
d’informació i difusió municipal.

El Sr. Lluís Postigo explica la proposta.
El Sr. Ramon Soler diu que no sap per què s’ha fet aquesta proposta quan ja funcionen
aquests òrgans, la pàgina web, el butlletí, els programes de ràdio. I pel que fa als que
encara no funcionen, ja està acceptada la seva creació. El Sr. Ramon Soler anuncia que
el vot de CiU serà en contra.
El Sr. Jesús Torrent anuncia que el vot del PSC serà abstenció en relació amb aquesta
proposta, ja que només votarien a favor i sense reserves el punt cinquè. Pel que fa a la
resta, dir que la programació de Llagostera Ràdio ja els sembla bé ara, per tant,
s’abstindran.
El Sr. Toni Navarro diu que el grup d’ERC s’abstindrà, perquè també votarien sense
reserva només el punt cinquè. Pel que fa a la resta, encara que amb retard, ja s’estan
tirant endavant. Dir igualment que hi ha punts que ja es varen parlar en el Consell de
comunicació local.
El Sr. Ramon Soler intervé per dir que de la pàgina web ja s’han demanat pressupostos i
que és una despesa a fer que s’inclourà en el pressupost de l’anualitat 2008. Els
pressupostos per fer la pàgina web s’han demanat a empreses amb experiència en la
creació de webs municipals.
El Sr. Lluís Postigo diu que ha portat aquesta proposta al Ple perquè voldria un acord de
Ple sobre els punts que s’hi plantegen: Periodicitat mínima trimestral, ¼ part dels
espais, espais de debat a la ràdio. Vol posar de manifest que el primer programa de ràdio
que es feia on intervenia el grup municipal d’ ICV es va suspendre.
Per altra part el Sr. Lluís Postigo vol posar de manifest que s’ha perdut una petita
subvenció de Diputació per no haver editat suficients butlletins aquest darrer any 2007,
que durant els anys anteriors sempre s’havien editat tres butlletins a l’any.
El Sr. Ramon Soler explica que els butlletins editats durant els anys 2003 a 2007 mai
han estat 3 sinó 2. Igualment explica les subvencions perdudes cada any, des de 2003 a
2007, que oscil·len entre els 196 i els 569 Euros. I finalment vol dir que cap acord de
Ple es va prendre en les anteriors legislatures sobre programes de ràdio o butlletins.
VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.-13 vots
Vots a favor.- 2 vots
Abstencions.- 4 abstencions.
Vots en contra.- 7 vots
“En els darrers anys, l’Ajuntament de Llagostera ha anat avançant en la millora de la
comunicació amb el ciutadà, en la transparència i en la informació municipal. Es va
passar d’una informació esporàdica i partidista, del tot insuficient, a crear una web local,
mantenir informació radiofònica (programa cada quinze dies), una publicació escrita (3
números l’any), garantir la independència i la pluralitat dels mitjans municipals amb la
constitució del Consell municipal de comunicació, i a iniciar el camí del futur amb la
constitució del Consorci per a la TDT local.
Però lluny de caure en el cofoisme o el conformisme, hem de reconèixer que aquesta
situació és francament millorable, des de tots els punts de vista (periodicitat, contingut,
diversitat de mitjans, pluralisme, etc). Per aquest motiu i per la necessitat de promoure

una veritable societat del coneixement, plantegem que el Ple del consistori garanteixi
que es donaran les passes necessàries en aquest sentit.
Malgrat el Reglament de Participació ciutadana de Llagostera, aprovat al maig del 2006,
estableix que “totes les persones tenen dret a rebre la més amplia informació de les
activitats municipals...” i assegura que “l’Ajuntament establirà els canals d’informació
general que siguin necessaris per atendre les demandes d’informació...”(art. 2).
El mateix Reglament estableix als arts. 14 i 15 que l’Ajuntament té l’obligació de
mantenir a disposició de la ciutadania una pàgina web..., que potenciarà els mitjans de
comunicació locals..., que promourà i mantindrà l’edició de publicacions escrites o
digitals... i espais a la ràdio i/o la televisió locals...
Malgrat això, constatem que, després del primer mig any del nou govern municipal,
poca cosa s’ha fet al respecte. I això ens fa témer que, en comptes d’avançar, anem cap
a endarrere. La reunió del consell de comunicació local (CCL), celebrada el passat 12 de
desembre després d’ésser reclamada en diverses ocasions per alguns grups de
l’oposició, lluny de tranquil·litzar-nos ens ha preocupat més. En set mesos no s’ha
editat cap butlletí d’informació municipal i s’ha hagut de renunciar a la corresponent
subvenció. L’acord pres, en l’esmentada reunió del CCL, d’iniciar els programes
d’informació municipal de Llagostera Radio aquest mes de gener, no s’ha respectat, etc,
etc
Atès que l’article 170.2 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya estableix que
“el Ple de l’Ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups
municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal... En aquest sentit, els
respectius plens han d’aprovar un reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús
d’aquests mitjans pels regidors i els grups municipals constituïts al si de la corporació.”
Atès que el nostre Ajuntament no ha aprovat l’esmentat reglament, es fa necessari
establir una regulació mínima d’aquests aspectes.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Publicar un butlletí d’informació municipal, de periodicitat mínima
trimestral, en el que s’insereixi un extracte dels acords i resolucions adoptats (Ple, Junta
de Govern, Decrets d’Alcaldia i acords dels ens autònoms municipals), i es reservi una
quarta part de l’espai per a que els grups polítics que no formen part del govern puguin
informar sobre les tasques pròpies de l’oposició.
SEGON.- Respectar aquesta mateixa reserva d’espai per a qualsevol publicació, no
periòdica, que editi l’Ajuntament.
TERCER.- Impulsar la utilització interactiva de les TIC (tecnologies de la informació i
la comunicació) per facilitar la informació, la participació i la comunicació amb els
veïns, per a la presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius,
etc. En aquest sentit es renovarà la pàgina web municipal “llagostera.cat”, pel que fa a
disseny i continguts, i es reservarà un espai per a cadascun dels grups municipals,
accessible des del portal, on hi podrà constar informació sobre la seva activitat i un
“link” amb les respectives pàgines web.
QUART.- Recuperar els programes d’informació municipal de Llagostera Radio,
fixant, amb caràcter general, una periodicitat quinzenal i alternant la presència de
membres de l’equip de govern i dels grups de l’oposició. Promoure la realització
d’espais de debat, amb la presència de representants de tots els grups municipals, per tal
d’oferir informació plural i contrastada. A tal efecte es fixarà un calendari semestral o
anual d’aquesta programació.

CINQUÈ.- Demanar la convocatòria del Consorci Teledigital Girona per a conèixer en
quin punt es troba la implantació del servei de la televisió digital local, i mantenir un
paper actiu per a la consecució dels seus objectius.
Llagostera, 14 de gener del 2008.
LLUIS POSTIGO GARCIA. Portaveu del grup municipal d’ICV-EUIA.”
4.9 Proposta dictaminada desfavorablement per la CI 2 en relació a la construcció
d’un centre de conservació i manteniment de carreteres.
El Sr. Lluís Postigo explica la proposta. La zona on s’ubica el centre, pla de Sant
Llorenç, es troba ubicada dins el catàleg d’espais a protegir de la Diputació.
El Sr. Fermí Santamaria diu que l’empresa concessionària i la Direcció General de
Carreteres consideren que no és necessària la llicència o autorització municipal per fer
aquesta construcció. Des de l’Ajuntament ja s’han fet gestions i voluntàriament varen
aturar les obres, però segons el reglament de carreteres l’Ajuntament no seria competent
per aturar-les a la força.
El projecte constructiu de la carretera va entrar a l’Ajuntament l’any 2000, es refereix al
projecte de l’obra d’enginyeria. Igualment es va presentar davant l’Ajuntament el
projecte d’obres de l’edifici. Aquest no es va presentar per registre d’entrada, però va
ser lliurat a l’arquitecte municipal, que els va suggerir una sèrie d’esmenes.
El Director General de Carreteres ha tramès un fax el contingut del qual és llegit per
l’Alcalde. En aquest fax la Direcció General de Carreteres exposa que no necessita
llicència municipal. A partir d’aquí l’Alcalde diu que hi ha molt poc a fer per part de
l’Ajuntament. El que es farà des de l’Ajuntament és intentar obtenir millores per al
poble a nivell d’accessos i arranjaments de vials.
El Sr. Lluís Postigo posa en dubte que el projecte de l’empresa concessionària
compleixi amb la normativa urbanística municipal. Segur que hi va haver converses
entre el representant de Cedinsa i l’arquitecte municipal pel que fa a l’edifici. El
projecte de carreteres, és a dir, l’obra d’enginyeria, només preveu una zona
d’expropiació. I a pesar del fax dubta que aquest projecte constructiu estigui aprovat.
En qualsevol cas la moció l’ha motivat el fet de que l’empresa Cedinsa i la Direcció
General de Carreteres han passat per sobre de l’Ajuntament. Pensa que això mereix que
es vagi fins a les últimes conseqüències.
El Sr. Jesús Torrent diu que el PSC també s’abstindrà perquè passa el mateix que en la
proposta anterior i es que només votaria a favor sense reserves els punts 2 i 3 de la
proposta, que suposarien aconseguir que la construcció s’executés fora d’aquell espai,
però no el punt 1 de procedir a la paralització de les obres.
El Sr. Toni Navarro diu que el grup d’ERC també s’abstindrà pels mateixos motius que
ha exposat el portaveu del grup municipal del PSC.
El Sr. Lluís Postigo diu que pot retirar el punt 1 de la proposta.
El Sr. Eduard Galobades anuncia el vot en contra de l’equip de govern, i es demanarà un
informe jurídic a l’assessor d’urbanisme.
Els representants dels grups de PSC i ERC diuen que per la seva part no es posa en
dubte el criteri de l’assessor jurídic, ni se l’ha volgut qüestionar.
El Sr. Fermí Santamaria diu que aquesta reclamació feta molt temps enrere podria haver
prosperat però no ara. I que en qualsevol cas es demanarà per escrit l’aprovació del
projecte.

El Sr. Lluís Postigo diu que la qüestió legal és la que planteja més dubtes, per tant, la
vol retirar i demana que es posi a votació la moció sense el punt 1, que fa referència a
la paralització de les obres.
VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.-13. vots
Vots a favor.- 6 vots
Abstencions.- 0 abstencions.
Vots en contra.- 7 vots
“L’empresa CEDINSA, concessionària del desdoblament de la C-35, va fer saber a
l’Ajuntament de Llagostera, ara farà aproximadament dos anys, la seva intenció de
construir un centre de conservació i manteniment de carreteres en els terrenys que a
continuació es descriuen:
Finca rústica núm. 75, polígon 15, parcel·la 1, propietat de Montserrat
Salvi Sagué, amb una superficie de 2.368 metres quadrats.
Finca rústica núm. 73, polígon 15, parcel·la 3, propietat de Jose
Marques Noguera, amb una superfície de 2.955 metres quadrats.
Ambdues finques varen ser incloses en la relació de béns i drets afectats per l’execució
de les obres del desdoblament de la C-35 i varen ser expropiades amb l’abans
esmentada finalitat (segons llegenda que consta en els plànols d’expropiacions “zona
centre d’explotació”).
Atès que aquests terrenys es situen en el Pla de Sant Llorenç, just al davant de la
benzinera, una part en els terrenys que abans ocupava una petita benzinera avui
desmantellada, la resta al costat del camí que va cap a Can Gros.
Atès que el Pla de Sant Llorenç és un espai que conforma un paisatge de contacte entre
el massís de Cadiretes, deshabitat i dominat per la natura, i les planes humanitzades i
altament explotades que l’envolten pel nord-est i nord-oest. I que per aquest motiu
reclama la seva preservació com a coixí ambiental, per evitar l’aproximació dels
impactes a l’espai d’interès natural (EIN) de Cadiretes
Atesa la inclusió del Pla de Sant Llorenç en “el catàleg d’espais d’interès natural i
paisatgístic de la Costa Brava” de la Diputació de Girona, com a zona d’amortiment de
l’EIN de Cadiretes.
Atès que l’organisme autònom municipal Residència Josep Baulida disposa d’un
terreny, just a l’altre banda de la C-35 al costat de la benzinera:
Finca rústica, parcel·la 191, polígon 6.
Atès que en els darrers dies hem comprovat que s’ha realitzat el moviment de terres i
l’explanació del terreny, i s’han iniciat els treballs de fonamentació, sense disposar de la
preceptiva llicència d’obres.
Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aquest punt primer ha estat retirat.
SEGON.- Iniciar converses amb l’empresa Cedinsa per convèncer-la que desisteixi de
la seva intenció de construir un centre de conservació i manteniment de carreteres al Pla
de Sant Llorenç.
TERCER.- Oferir, com a possible ubicació alternativa, el terreny propietat de la
Residència Josep Baulida, per tal d’aconseguir un mutu acord que també tingui present
la necessitat financera de l’esmentat organisme autònom municipal.
Llagostera, 14 de gener del 2008.

LLUIS POSTIGO GARCIA
Portaveu del grup municipal d’ICV-EUIA.”
4.10 Aprovar proposta de creació d’una comissió d’avaluació i seguiment del
projecte a presentar al pla de barris.
El Sr. Lluís Postigo explica la proposta. La justifica en el fet que seria bona per facilitar
la participació de la gent en l’elaboració del projecte.
El Sr. Eduard Galobardes diu que la participació en la redacció del projecte no ha de ser
assembleària sinó que es fomentarà la participació de forma individual i així ho ha
recomanat l’equip redactor. La llei de barris no obliga a la seva creació tal com diu la
moció. Queda poc temps per redactar el projecte i no existia un treball previ. La
Generalitat no sol donar la subvenció el primer any, per tant, el treball que es farà ara
donarà fruits a llarg termini. Més endavant es podrà enriquir el treball d’ara amb
aportacions de tota mena, però ara no és el moment.
El Sr. Jesús Torrent diu que el PSC votarà a favor de qualsevol proposta de participació
ciutadana que es faci. Per tant, hi votarà a favor.
El Sr. Toni Navarro diu que ERC també hi votarà a favor perquè és un procés de
participació ciutadana i no considera suficients el tràmits d’audiència que preveu la llei.
El Sr. Eduard Galobardes diu que no es qüestiona la participació ciutadana en el procés
sinó la proposta que es fa en si mateixa perquè la participació que proposa aquesta
proposta és molt minsa i ell ha pensat en altres formes de participació més àmplia en el
moment que es puguin valorar les aportacions de la gent, no ara que els treballs a fer són
exclusivament tècnics.
VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.-13 vots
Vots a favor.- 6 vots
Abstencions.- 0 abstencions.
Vots en contra.- 7 vots
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, celebrat el passat 25 d’octubre del 2007, va aprovar la
proposta presentada pel grup municipal d’ICV-EUIA d’iniciar el procés d’elaboració
del projecte d’intervenció integral per optar a les subvencions de la llei de barris.
Atès que en Junta de Govern del passat 11 de desembre del 2007 es varen contractar la
realització dels primers treballs per a l’elaboració de l’abans esmentat projecte (estudis
previs, treballs de camp, enquestes, participació ciutadana, concreció de criteris i
objectius, logo, etc).
Atesa la necessitat d’implicar a tota la ciutadania (entitats, veïns, representats dels
sectors econòmics, socials, polítics, etc) en l’impuls de la regeneració de la zona del
nucli antic i les cases barates. Atesa la necessitat d’aconseguir la col·laboració des de
l’inici, i per tant des de la presa de les primeres decisions i en tot el procés d’elaboració
del projecte.
Atesa la regulació que, tant la llei de barris (art. 12) com el decret que la desenvolupa
(arts. 18 i 19), fan del comitè d’avaluació i seguiment.
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Crear una “comissió d’avaluació i seguiment del projecte d’intervenció
integral en el nucli antic i les cases barates”.

La Comissió estarà formada per cinc membres de l’Ajuntament (2 regidors de l’equip
de govern i 1 regidor de cadascun dels grups municipals de l’oposició), dos membres en
representació de les entitats veïnals, dos en representació d’associacions ciutadanes i
dos en representació d’agents econòmics i socials.
Les funcions de la comissió són: establir mecanismes d’informació que permetin fer
seguiment de l’elaboració del projecte, així com establir mecanismes de foment de la
participació ciutadana en la mateixa elaboració del projecte.
SEGON.- Ratificar, una vegada s’obtingui finançament per aquest projecte, els
membres d’aquesta comissió com a membres del Comitè d’avaluació i seguiment que
s’haurà de constituir.
Llagostera, 14 de gener del 2008.
LLUÍS POSTIGO GARCIA
Portaveu del grup municipal d’ICV-EUIA.”
5è.- PROPOSICIONS DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC.
Es vota la seva inclusió en l’ordre del dia de la sessió encara que no estiguin dictaminats
per unanimitat de vots.
5.1 Proposició de creació d’una Oficina municipal d’escolarització.
La Sra. Eugènia Comas explica la proposta.
La Sra. Montse Vilà diu que l’equip de govern hi votarà a favor.
El Sr. Jesús Torrent diu que el PSC s’abstindrà perquè no considera necessària la
creació d’una oficina com aquesta pels col·legis que hi ha.
El Sr. Lluís Postigo anuncia el vot a favor d’ICV.
VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.-13 vots
Vots a favor.- 11 vots
Abstencions.- 2 abstencions.
Vots en contra.- 0 vots
“Atès que el Decret 25/2007 pel qual s’estableix el procediment d’admissió d’alumnat
als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics, preveu la
possibilitat de crear Oficines Municipals d’Escolarització (en endavant, OME).
Atès que l’article 20 del decret esmentat estableix que l’OME és l’instrument de
col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació en el procés
d’escolarització de l’alumnat als centres docents finançats amb fons públics en l’àmbit
del municipi corresponent.
Atès que les OME tenen les següents finalitats:
-Establir els mecanismes necessaris per orientar i informar adequadament les famílies
de tota l’oferta educativa.
-Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives
específiques que permeti la seva integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una
qualitat educativa adequada per a tota la població escolar.
-Supervisar el procés de admissió de l’alumnat i el compliment de les normes que el
regulen i proposar a l’Administració educativa les mesures que consideri adequades.

Atès que, un cop creada una OME, aquesta pot comptar amb el finançament del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al seu funcionament, i que
per tant no suposa una despesa per l’Ajuntament.
Per tots aquests motius, proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la
creació d’una Oficina Municipal d’Escolarització a Llagostera per entrar en
funcionament les properes preinscripcions.
Segon.- Comunicar els presents acords al Consell Escolar Municipal de Llagostera i
als diferents Consells Escolars dels centres de Llagostera.”
5.2 Proposició d’aplicació del Reglament de participació.
La Sra. Eugènia Comas explica la proposta.
El Sr. Ramon Soler diu que si es retira el punt primer, l’equip de govern hi votaria a
favor. Es vol modificar el reglament i per tant, sense el punt primer es pot votar a favor.
La Sra. Eugènia Comas diu que caldria donar pressa a fer la reforma, però que es retira
el punt primer.
El Sr. Jesús Torrent anuncia el vot a favor del PSC encara que es mantingui el punt
primer.
El Sr. Lluís Postigo també anuncia el vot a favor d’ICV.
VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.-13 vots
Vots a favor.- 13 vots
Abstencions.- 0 abstencions.
Vots en contra.- 0 vots
“El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, va aprovar definitivament, en sessió celebrada el
dia 31 de maig de 2006 i amb el suport del grup CiU, llavors a l’oposició, el Reglament
de Participació Ciutadana.
Al preàmbul de l’esmentat Reglament s’afirma:
“Volem “democratitzar la democràcia”, aprofundir en la democràcia participativa, de tal
manera que acabem –ciutadans i electes- cogestionant els interessos col·lectius, fent-nos
corresponsables de la governabilitat i millora del poble. Amb una major informació i
participació del ciutadans garantirem la transparència en la gestió, incrementarem la
formació cívica i farem possible el control social de l’exercici del poder. Amb un major
coneixement del parer i les inquietuds dels ciutadans serà més fàcil el bon govern del
municipi.”
L’article 34 del Reglament diu:
“L’Ajuntament elaborarà estratègies i mètodes de treball que posin en relació polítics,
tècnics, entitats i ciutadans per tal de construir de manera compartida les polítiques a
aplicar en el municipi. El programa d’actuació municipal preveurà cada any, a proposta
de l’alcalde/essa, o del Consell municipal de participació quins projectes s’impulsaran
mitjançant aquestes metodologies i es recolliran les experiències cada any en una
memòria d’avaluació d’aquests processos.”
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Llagostera entén que una
concreció de la voluntat expressada en el preàmbul i del que formula l’article 34 són les

reunions informatives que l’Ajuntament convoca amb determinats ciutadans amb
l’objectiu de donar a conèixer iniciatives de l’equip de govern.
L’equip de govern de l’Ajuntament de Llagostera ha convocat diverses reunions de
caràcter sectorial que els regidors d’Esquerra, en tant que electes, entenem que afecten a
interessos col·lectius:
-Reunió d’entitats culturals i esportives per confeccionar el calendari de festes 2008
-Convocatòria de reunió de veïns dels carrers Almogàvers, Consellers i Àngel Guimerà
per informar de la reordenació del trànsit degut a les obres del pla d’accessibitat.
-Convocatòria al veïns de Lleó I i Ganix de reunió informativa per obres de Can Roig.
Per tot això, i atès que l’equip de govern en cap moment ens ha convidat, ni per escrit ni
de paraula, a assistir a aquestes reunions, formulem al Ple la següent proposta d’acord:
1.- Aquest punt de la proposta es va retirar abans de posar-la a votació.
2.- Mentre no es vagin desenvolupant els diferents consells participatius previstos al
Reglament de Participació Ciutadana, tots els regidors electes de l’Ajuntament de
Llagostera podran assistir a les reunions amb veïns on es tractin interessos que afectin a
una col·lectivitat, com a mecanisme d’apropament entre els ciutadans i els electes que
legítimament els representen.
3.- L’Ajuntament de Llagostera convidarà de manera oficial tots els regidors a assistir
a les reunions esmentades a l’anterior apartat.”
5.3 Proposició d’elaboració d’una zonificació escolar.
La Sra. Eugènia Comas explica la proposta.
La Sra. Montse Vilà diu que si es retira la urgència en l’aprovació de la zonificació es
podria votar a favor, perquè caldria consensuar aquesta zonificació amb l’inspector de
zona, l’AMPA, els polítics i la gent afectada. Caldria fer estudis abans de fer aquesta
zonificació.
La Sra. Eugènia Comas considera que cal mantenir la urgència en l’elaboració de la
zonificació, ja que si la demanda en les preincripcions supera l’oferta no hi haurà
criteris per denegar la preinscripció.
El Sr. Jesús Torrent anuncia el vot favorable del PSC.
El Sr. Lluís Postigo anuncia el vot favorable d’ICV, mantenint la urgència.
Es posa a votació sense modificar el text de la proposta.
VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.-13 vots
Vots a favor.- 13 vots
Abstencions.- 0 abstencions.
Vots en contra.- 0 vots
“Atès que el municipi de Llagostera, de cara al proper curs 2008/2009 disposarà de dues
llars d’infants, i properament de dues escoles d’educació infantil i primària de titularitat
pública.
Atès que el Decret 25/2007 pel qual s’estableix el procediment d’admissió d’alumnat
als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics, que en cas que en
un centre el nombre de les sol·licituds és superior al de llocs escolars disponibles,
preveu entre un dels criteris generals la proximitat del domicili de l’alumne al centre.
Atès que la zonificació escolar ha de tenir els següents objectius:

Que delimiti les àrees de proximitat dels centres, tenint en compte la
distribució geogràfica dels centres.
Afavorir un major equilibri en la distribució de l’alumnat i un major nivell
d’heterogeneïtat social als diferents centres educatius.
Procurar com a administració local la integració, la cohesió social i la qualitat
educativa per a tota la població escolar
Atès que, el decret 75/2007 estableix que les àrees de proximitat han de ser una proposta
de l’Ajuntament, després d’escoltar els òrgans institucionals de participació i els centres
afectats.
Per tots aquests motius, i sempre tenint en compte la llibertat d’elecció de centre,
proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Proposar l’elaboració urgent d’una zonificació escolar que, reguli els
criteris de les àrees de proximitat per les preinscripcions de la Llar d’infants, i les
escoles d’educació infantil i primària.
SEGON.- Comunicar els presents acords al Consell Escolar Municipal de Llagostera i
als diferents Consells Escolars dels centres de Llagostera, per tal que facin les propostes
que creguin convenients.”
6.- PROPOSTES URGENTS.No hi ha propostes urgents.
7.- PRECS I PREGUNTES.El Sr. Jesús Torrent pel PSC demana un aclariment a dues qüestions ja demanades en el
Ple anterior:
Saber si s’ha passat al Departament de Salut el projecte de la llar d’infants.
La Sra. Montse Vilà diu que se li contestarà en el proper Ple.
També voldria saber si s’ha previst en el pressupost la col·laboració aprovada amb
Acció Cultural del País Valencià, i si s’ha redactat i tramès l’acord de suport.
El Sr. Ramon Soler diu que s’ha fet la comunicació.
Finalment vol dir que a can Gotarra, als antics barracons, hi apareixen xeringues i vidres
trencats. Voldria saber si ja en tenen coneixement.
El Sr. Fermí Santamaria diu que no en tenien constància, però que si algú sap que
passen coses semblants no s’esperi al Ple per dir-les i que es telefoni immediatament a
la Policia.
Finalment voldria saber si s’ha demanat alguna subvenció per recollida selectiva.
El Sr. Xavier Vilella diu que el termini finalitza el dia 15 de febrer i que se’n
sol·licitaran.
El Sr. Toni Navarro del grup municipal d’ERC pregunta per una màquina de neteja de
carrers que no havia vist abans i voldria saber si l’ha llogat l’Ajuntament.
El Sr. Fermí Santamaria diu que sí, mentre l’altra estava espatllada.
El Sr. Lluís Postigo per ICV fa un prec, que és el de respectar la convocatòria de com a
mínim un Ple al mes.

I vol preguntar:
En primer lloc, s’han formulat 13 preguntes per escrit i encara no s’han contestat, quan
es contestaran?
El Sr. Fermi Santamaria diu que es contestaran al més aviat possible.
El Sr. Postigo pregunta si es pot avançar alguna cosa del pressupost 2008.
El Sr. Fermí Santamaria diu que es voldria fer el Ple de pressupost durant la segona
quinzena del mes de febrer. Que la baixa de la Secretària-Interventora ha retardat
l’aprovació del pressupost.
El Sr. Postigo voldria saber quina ha estat la resposta del Sr. Oriol Nel·lo sobre el tema
de can Boada.
El Sr. Fermí Santamaria diu que en el proper Ple es podrà contestar, que cal reunir-se
novament amb l’Oriol Nel·lo perquè expliqui aquest tema.
El Sr. Lluís Postigo diu que la informació que havia arribat a l’anterior equip de govern
sempre s’havia donat al Ple i que ara surt abans en una publicació feta pel Casino que la
que es dóna en el Ple.
El Sr. Eduard Galobardes diu que el Sr. Oriol Nel·lo va dir que els terrenys es varen
adquirir per indicació de l’anterior equip de govern, i que no saben què hi faran.
El Sr. Toni Navarro pel grup municipal d’ERC diu que es varen aprovar els
pressupostos de l’Hospital, i voldria saber quines són les previsions per construir el nou
Hospital.
La Sra. Cristina Campeny diu que s’han començat a fer estudis per reubicar-lo però no
se sap el nou emplaçament.
El Sr. Navarro diu que caldria repassar l’acta aprovada de l’anterior Ple perquè diu una
altra cosa. Caldria aclarir el sentit de les seves paraules.
El Sr. Fermí Santamaria diu que s’ha visitat l’Hospital per mirar si es pot guanyar una
mica d’espai amb la terrassa, de moment aquesta seria l’actuació més urgent.
El Sr. Toni Navarro diu que els manquen les dades sol·licitades al regidor de Medi
Ambient sobre el percentatge d’ impropis i com s’està gestionant la recollida de matèria
orgànica.
El Sr. Xavier Vilella diu que en matèria d’impropis d’orgànica no s’ha empitjorat
respecte de la gestió anterior. Li arriben menys incidències que abans, encara que això
no vol dir que no hi hagi incidències. La recollida d’escombraries perfecta no existeix.
El Sr. Toni Navarro diu que hi ha hagut relaxació en la recollida selectiva. Es barregen
bosses i per això demana l’anàlisi d’impropis.
El Sr. Xavier Vilella diu que la gestió no ha empitjorat i que, tal com li ha explicat, han
baixat les incidències.
El Sr. Toni Navarro diu que a l’anàlisi d’impropis es passa del 5,89 al 8,96, per això
considera que hi ha relaxació.
Sense altres temes a tractar, la sessió finalitza a la 1,45 hores del dia 31 de gener de
2008, de la qual cosa com a Secretària dono fe i estenc la present acta.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

ACTA Nº 2/2008 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 13 DE FEBRER DE 2008.A la vila de Llagostera a dos quarts de nou del vespre del dia tretze de febrer de l’any
dos mil vuit es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió
extraordinària sota la Presidència de l’Alcalde Sr. Fermí Santamaría Molero i amb
l’assitència dels Regidors Srs. Josep Aliu Mundet, Eduard Galobardes Jorba, Montserrat
Vilà Añón, Cristina Campeny Planas, Ramon Soler Salvadó, Xavier Vilella Bayé, Jesús
Torrent Bosch, Santiago Masip Campos, Lluís Postigo García, Montserrat Masdevall
Roca, Eugènia Comas Alsina i Antoni Navarro Robledo.
Actua com a Secretària accidental la Sra. Marta Vila Gutarra.
El President declara oberta la sessió.
1r.- SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES
ELECTORALS A LES ELECCIONS GENERALS DEL DIA 9 DE MARÇ DE
2008.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 generals, que
tindran lloc el proper dia 9 de març.
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica el sistema que es farà servir per fer el sorteig,
que dóna el següent resultat.
SECCIÓ PRIMERA

MESA A

Titulars:
President
1r. Vocal
2n. Vocal

Maria Teresa Alcaina Vidal
Mª Ángeles Aguilar Rodríguez
Mª Gracia Enano Ortiz

Suplents:
De president
De president
De 1r. vocal
De 1r. vocal
De 2n.vocal
De 2n.vocal

Pilar Argelina Fors
Marta Asensio Melero
Ana María Alarcón Ortega
Francesc Albertí Cañigueral
Isabel Espadalé Reballí
María Esquinas López

SECCIÓ PRIMERA

MESA B

Titulars:
President
1r.vocal
2n.vocal
Suplents:
De president
De president
De 1r. vocal
De 1r. vocal

Roser Mallorquí Riera
Raúl Márquez Correa
Josep Maria Puig Prunell
Isabel Martí Esteve
Mª Eugènia Mascort Vidal
Mª Sacramento Martínez Amador
Mª Carmen Martínez Peña

De 2n.vocal
De 2n.vocal

Juan Rabasedas Porsell
Inmaculada Rabot Canals

SECCIÓ SEGONA

MESA A

Titulars:
President
1r.vocal
2n.vocal
Suplents:
De president
De president
De 1r. vocal
De 1r. vocal
De 2n. vocal
De 2n. vocal

Maria Mercè Albertí Rio
Ramon Alcalá Ávila
María Dolores Albarracín Masramón
Rosa Maria Álvarez Torrent
Francisco Escobar Rueda
Esteve-Joan Esteve Casellas

SECCIÓ SEGONA

MESA B

Titulars:
President
1r. vocal
2n.vocal

Aurora Marco Miquel
Manuel Malagón Rodríguez
Enric Puig Puigmolé

Suplents:
De president
De president
De 1r.vocal
De 1r.vocal
De 2n.vocal
De 2n.vocal

Laura Marín Palomo
Manuel Marrero Corrales
Andrea Mallorquí Molina
María del Carmen Marcos Valiente
Cristina Pulido Romero
Belén Ramírez Molina

SECCIÓ TERCERA

MESA A

Titulars:
President
1r.vocal
2n.vocal

Lluís Amat Barnés
Rosa Maria Alió Torres
Joan Claramunt Ejarque

Suplents:
De president
De president
De 1r.vocal
De 1r.vocal
De 2n.vocal
De 2n.vocal

Marta Badía Vendrell
Rafael Balaguer Rosa
Matilde Álvarez Moreno
Xavier Amat Barnés
Mª Ángeles Coloma Ferrus
Josep Comas Boadas

SECCIÓ TERCERA

MESA B

Titulars:

Carmen Albareda Costa
Gerard Aguilera Xirgu
Mª de los Remedios Díaz Toledo

President
1r.vocal
2n.vocal

Dídac Gambau Vinyals
Juan Gambin Botana
Irina Masferrer Casanovas

Suplents:
De president
De president
De 1r.vocal
De1r.vocal
De 2n.vocal
De 2n.vocal

Yanais García Aballí
Griselda Ana Garcia Mugliotti
Margarita García Font
Rafael-Jaime García Muñoz
Aviguein Mérida Pérez
Núria Micaló Viñolas

SECCIÓ TERCERA

MESA C

Titulars:
President
1r.vocal
2n.vocal

Narcís Paradeda Torrent
David Palomo López
Ana Maria Sagué Tuscà

Suplents:
De president
De president
De 1r.vocal
De1r.vocal
De 2n.vocal
De 2n.vocal

Robert Pardo Juncà
Mª Teresa Pareja Castillo
Montserrat Palomo López
Montserrat Pararols Salip
Daniel Sánchez Sánchez
Magdalena Saurí Masgrau

SECCIÓ QUARTA

MESA A

Titulars:
President
1r.vocal
2n.vocal

Núria Albertí Cateura
Raquel Aguilera Peña
Maria Forns Puig

Suplents:
De president
De president
De 1r.vocal
De 1r.vocal
De 2n.vocal
De 2n.vocal

Anna Alsina Solà
Margarita Aubó Massa
Núria Agustí Arranz
Carlos Alarcón González
José-Manuel Gamero Gamero
Sergio García Montilla

SECCIÓ QUARTA

MESA B

Titulars:
President

Susana Paradeda Boadella

1r.vocal
2n.vocal

Desirée Ochoa Chinchilla
Pedro-José Sánchez Ponce

Suplents:
De president
De president
De 1r.vocal
De 1r.vocal
De 2n.Vocal
De 2n.vocal

Josep Pico Amat
Olga Porta Yela
Ricard Olcina Sargatal
Serafina Ordóñez Pulido
Montserrat Santamaría Moreno
Sílvia Serrano Campmajó

I no havent-hi més temes per tractar, a les nou del vespre, s’aixeca la sessió de la qual
s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho
certifico.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

ACTA Nº 3/2008 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 27 DEFEBRER DE 2008.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-set de febrer de l’any dos mil
vuit es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència de
l’Alcalde Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep
Aliu Mundet, Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Cristina Campeny Planas,
Xavier Vilella Bayé, Jesús Torrent Bosch, Santiago Masip Campos, Lluís Postigo
García, Montserrat Masdevall Roca, Eugènia Comas Alsina, Antoni Navarro Robledo i
Eduard Galobardes Jorba.
Actua de Secretària accidental la Sra. Marta Vila Gutarra.
Hi és present la Interventora accidental, Sra. Consol Butinyac Font.
El President anuncia que s’inclourà un tema a l’ordre del dia, prèvia votació sobre la
seva urgència.
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 30-1-2008 i 132-2008.
Acta del dia 30-1-2008:
El Sr. Postigo demana que es facin les següents esmenes a l’acta:
-Pàgina.1, línia 30, quedarà redactat de la següent manera: “La Sra. Masdevall diu que
presenten escrit d’esmenes que ha estat prèviament lliurat als altres representants dels
grups”.
-Pàgina 8, línia 2, després de “per aparcar”, afegir: “...i se n’haurien de buscar altres.
Desconeixen si l’equip de govern ha sospesat la possibilitat de recuperar la concessió de
l’aparcament de la Pl. Catalunya. Entesa, en el seu dia, ho va descartar, com va fer
també amb altres propostes que es varen estudiar tot buscant una solució per a la
manca...”
-Pàgina 13, línia 11, afegir al final: “Excepte els anys 2001 i 2004.”
-Pàgina 13, línia 17, afegir: “El Sr. Postigo diu que les afirmacions del Sr. Soler no són
certes, i que posa a la seva disposició els butlletins publicats des de l’any 2000.”
-Pàgina 22, línia 30, afegir: “El Sr. Postigo diu que l’anterior equip de govern tenia
interès en la participació de l’INCASOL en el desenvolupament del sector SUD-12 i no
en aquest.”
El Sr. Jesús Torrent demana que es facin les següents esmenes a l’acta:
-Pàgina 7, línia 48, afegir-hi: “Va matisar que, per tal de no perjudicar els veïns afectats,
en cap cas la suspensió de llicències ha d’impedir que es puguin fer obres per reformes
i manteniment de les edificacions existents”.
-Pàgina 12, línia 1, posar-hi:
“PROPOSICIÓ AL PLE PER FER UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL AL POUM.
Vist que l’actual redactat del POUM pot donar lloc a situacions que, tot i adaptar-se a
les disposicions, poden suposar un perjudici greu per als veïns i pervertir l’esperit bàsic
de la norma, ja que dóna peu que es produeixin modificacions de cotes de parcel·la

independentment de les cotes de les edificacions veïnes existents. I atès que aquest fet
és provocat per l’article 34.3 que es transcriu a continuació:
Art. 34 - Adaptació topogràfica i moviment de terres.
3. En les zones edificables amb tipologia d’alineació a carrer, les transformacions
topogràfiques dels patis d’illa, procuraran que, en general, quedin situades a la cota del
paviment de la planta que tingui consideració de baixa, dins dels marges establerts en
aquestes Normes.
Pot passar el següent:
En les zones del poble on hi ha forts desnivells i les parcel·les no donen a dos carrers
sinó que per un costat limiten amb el vial i per l’altra limiten amb una altra parcel·la o
amb zones no edificables, aquest article permet anivellar el terreny a la cota de planta
baixa, sense tenir en compte que això pot suposar fer un mur lateral i un mur posterior
de gran alçada que a part de perjudicar el veí, suposa un trencament estètic important
vers les edificacions existents que s’han fet seguint l’orografia natural del terreny.
A més, tenint en compte el que preveu l’article 56 pel que fa a les tanques, i que es
transcriu a continuació:
Art. 56 - Tanques.
1. Les tanques de separació entre dos predis veïns i de límits al carrer, es tractaran amb
acabats propis, prohibint-se deixar vista l’obra aparellada per ésser recoberta.
2. Les tanques a nivell de planta baixa entre veïns i al carrer, tindran en la seva part
massissa, una alçada màxima d’1,80 metres mesurats des de la base de la tanca,
admetent-se fins a 2,10 metres en terrenys amb desnivell, amb la finalitat d’adaptar-se a
la topografia, que s’haurà de dividir en trams per evitar en cap cas, sobrepassi aquesta
alçada.
3. Les tanques a nivell de planta pis entre predis veïns només podrà tenir una part
massissa d’un metre, la resta fins a 1,80 metres serà amb reixes opaques, elements
vegetals, vidre opac, o similar.
Ens podem trobar que a més del mur de contenció de les terres tinguem un increment de
mur de 2,10 metres per fer-hi la tanca. Això pot suposar, per a algunes parcel·les veïnes,
el fet de no tornar a veure el sol i tenir el pati encaixonat per uns murs altíssims.
Per tant, ja que el redactat de l’article 34 permet distorsionar l’objectiu estètic i
uniformitzador de les normes urbanístiques i que no és d’aplicació l’article 51 que es
transcriu a continuació:
Art. 51 - Planta baixa referida al carrer.
1. És aquella el paviment de la qual està situat entre 1,00 metres per sobre i 1,00 metres
per sota de la rasant del carrer, en els punts de major i menor cota, respectivament.
2. Si a conseqüència del pendent hi ha més d'una planta dintre dels límits anteriors,
s’entén
per planta baixa, per a cada tram frontal de parcel·la, la de posició inferior.
3. En els casos de parcel·les en front a dos carrers oposats, es referirà la cota de la planta
baixa a cada front, com si es tractés de parcel·les diferents de profunditat meitat per a
cada una d’elles.
Proposem al Ple la modificació de l’article 34 de forma que es tinguin en compte les
característiques de cada terreny i de les construccions existents. O bé que l’article 51 es
modifiqui de forma que les parcel·les que no donin a dos carrers oposats, sinó que donin
a un carrer i a una altra parcel·la o zona edificable o no, tinguin la mateixa consideració
que les que es troben davant de dos carrers oposats.

Jesús Torrent Bosch.
Llagostera,12 de desembre de 2007 Grup Municipal PSC.”
-A la pàgina 21, línia 36, treure la paraula “finalment”.
-A la pàgina 21, línia 42, posar-hi: “El Sr. Torrent respon que no ha esperat el Ple i que
ho acaba de saber just abans d’entrar.”
-A la pàgina 21, línia 47, substituir el “Sr. Toni Navarro” pel “Sr. Jesús Torrent” i
“ERC” per “PSC”.
El Sr. Ramon Soler demana que es facin les següents esmenes a l’acta:
-Al final de la seva intervenció al punt 4.1, afegir-hi: “El Sr. Ramon Soler diu que
caldria felicitar-se per l’aprovació d’aquest projecte i no pas fer-se retrets. Destaca que
quan es va construir el pavelló esportiu també es varen afegir canvis en l’obra que no
estaven previstos per la tipologia de pavelló que tocava per a Llagostera. El temps ha
demostrat que aquests canvis eren necessaris i que una obra esportiva d’aquest estil ha
d’incorporar les millores tècniques que evitin lesions i minimitzin el consum d’aigua.
Per aquest motiu troba encertats els canvis que s’han fet ja que milloren
considerablemrnt l’obra”.
-Al final de la seva intervenció al punt 4.2, afegir-hi: “que va comptar també amb el
suport del grup parlamentari de CiU i demana que en aquesta legislatura també es
mantingui la mateixa actitud en les peticions que es puguin fer en els pressupostos
generals de l’Estat.”
-Al punt 4.8, a l’inici de la seva intervenció, ha de quedar redactat així: “El Sr. Ramon
Soler diu que no sap per què s’ha fet aquesta proposta ja que el Consell de Comunicació
Local ja es va manifestar sobre el funcionament i la participació dels diversos grups
polítics a la pàgina web, el butlletí i els programes de ràdio. Per aquest motiu el Sr.
Ramon Soler anuncia que el vot de CiU serà en contra.”
-Al final de la seva intervenció en el punt 4.8, quedarà redactat de la següent forma: “El
Sr. Ramon Soler explica que segons la documentació que el propi Ajuntament de
Llagostera va trametre a la Diputació, per justificar les subvencions per a l’edició de
butlletins, els que es varen editar durant els anys 2003 a 2007 mai han estat 3 sinó 2.
Igualment fa una relació de les subvencions per aquest concepte, perdudes cada any des
de 2003 a 2007, que oscil·len entre els 196 i 569 euros. I finalment diu que no hi ha cap
acord de Ple en les anteriors legislatures que parli sobre la periodicitat dels programes
de ràdio o el contingut que han de tenir els butlletins municipals. Per parlar d’aquests
temes es va crear el Consell de Comunicació Local on hi estan representats tots els
grups polítics i en la darrera reunió d’aquest òrgan ja es varen prendre decisions que
afecten els temes”.
El Sr. Antoni Navarro demana que es facin les següents esmenes a l’acta:
-A la pàgina 4, línia 14, després de “perquè...” afegir-hi: “de ser cert el que es diu a
vegades podria tenir una mala....”.
-A la pàgina 22, línia 44, substituir la paraula “manquen” per “voldria tenir”.
-A la pàgina 22, línia 46, després “d’orgànica” afegir-hi: “i que es comentessin en el
Ple”.
S’aprova l’acta amb les esmenes anteriors.
Acta del dia 13-2-2008:

S’aprova per unanimitat.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 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 núm.100 a 205/2008 i diu
que es troben a disposició de qualsevol que les vulgui examinar.
Ressalta el Decret nº 205, de data 27-2-2008, pel qual s’aproven les liquidacions del
Pressupost municipal i dels seus organismes autònoms corresponents a l’exercici 2007.
3r.- DICTÀMENS DE LA COMISSSIÓ INFORMATIVA Nº 2 :
3.1 Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del SUD-10 i reurbanització del
carrer Indústria.
El PSC anuncia el seu vot a favor.
ICV anuncia el seu vot a favor. En un escrit de 31 de desembre el seu grup trobava a
faltar treballar a favor de la promoció del sòl industrial. Interpreta que com a
conseqüència de la seva intervenció s’han tramitat aquests projectes. L’anterior equip de
govern havia canviat el sistema de gestió de compensació a cooperació.
ERC diu que hi votarà a favor.
VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.- 13 vots
Vots a favor.- 13 vots
Abstencions.- 0 abstencions.
Vots en contra.- 0 vots
“Vist el projecte d’obres d’urbantizació del SUD-10 i de reurbanització del carrer
Indústria redactat per HERAS Enginyers, S.C, per encàrrec municipal, datat a gener de
2008, i presentat davant l’Ajuntament el dia 24 de gener de 2008 amb R.E. 293.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals que informa favorablement l’aprovació
inicial del projecte, amb la condició d’introduir una sèrie d’esmenes i mancances que
hauran de ser imposades a l’acord d’aprovació inicial, i aquestes hauran de ser
incorporades al document que es porti a l’aprovació definitiva per part de l’Ajuntament.
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient.
Atès el que disposen els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
La Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obres d’urbanització del SUD-10 i
reurbanització del carrer Indústria, promogut per l’Ajuntament de Llagostera i l’estudi
de seguretat i salut, amb un pressupost d’execució per contracta de 667.622,84 Euros,
IVA inclòs, segons documentació presentada el dia 24 de gener de 2008 amb el RE 293,
amb les condicions esmentades a l’informe dels serveis tècnics municipals de data 4 de

febrer de 2008 i esmenes que hauran de ser incorporades al document que es presenti
per a l’aprovació definitiva.
Segon.- Sotmetre el projecte aprovat inicialment al tràmit d’informació al públic durant
un termini de TRENTA DIES hàbils, d’acord amb el que preveu l’article 37 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, mitjançant la publicació d’edictes
al BOP, Punt Diari i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Tercer.- Convocar les companyies de serveis de subministraments que puguin resultar
afectades perquè en el termini d’1 mes puguin examinar el projecte aprovat i pugin
imposar les esmenes i realitzar les consideracions que creguin oportunes.”
3.2 Aprovar l’acta de delimitació entre els termes municipals de Caldes de
Malavella i Llagostera.
Tots els grups polítics anuncien el seu vot a favor.
VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.- 13 vots
Vots a favor.- 13 vots
Abstencions.- 0 abstencions.
Vots en contra.- 0 vots
“Vista l’acta de les operacions de delimitació dels termes municipals situats entre els
municipis de Caldes de Malavella i Llagostera, signada en data 13.02.2008, on es
reconeix l’existència de 27 fites, la ubicació de les quals s’ha comprovat in situ.
Vist el que disposa l’article 31 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
Vist l’article 114.2c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en el qual es disposa que
es requereix per a l’aprovació de les actes de delimitació, el vot favorable de les dues
terceres parts del nombre de fet i , en tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.
Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’acta de delimitació entre els termes municipals de Caldes de
Malavella i de Llagostera i els documents que l’acompanyen, signada en data
13.02.2008.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, i a l’Ajuntament de Caldes de Malavella.”
3.3 Aprovar la modificació del projecte d’obres de la llar d’infants.
Tots els grups polítics anuncien el seu vot a favor.
VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.- 13 vots
Vots a favor.- 13 vots
Abstencions.- 0 abstencions.

Vots en contra.- 0 vots
“A 28 novembre de 2007, el Ple de la Corporació va aprovar definitivament el projecte
d’obres anomenat “LLAR D’INFANTS MUNICIPAL”, inclòs en el Pla Únic d’Obres i
Serveis de la Generalitat de Catalunya per a l’anualitat 2006.
L’arquitecte redactor del projecte ha presentat, en data 20 de febrer de 2008,
documentació que esmena el projecte aprovat a fi d’incorporar els requeriments
d’esmena realitzats pel Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya en relació amb les subvencions del PUOSC atorgades.
La documentació presentada ha estat informada pels serveis tècnics municipals en el
sentit d’incorporar els requeriments anteriorment esmentats i no modifica el pressupost
de l’obra. Aquestes modificacions no suposen canvis substancials en el projecte
anteriorment aprovat.
Vist el que disposen els articles 42 i 43 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el ROAS, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar el modificat del projecte d’obres de la LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL, recollit en la documentació presentada el dia 20 de febrer de 2008 per
l’arquitecte Enric Bayona Prats, amb un pressupost d’execució per contracta
d’1.130.801,54 Euros, IVA inclòs.
Segon.- Atorgar un termini de 10 dies d’audiència al contractista.”
El Sr. Alcalde manifesta que s’altera l’ordre del dia i que abans d’entrar a debatre el
punt 3.4 per aprovar el pressupost, es passarà a tractar el punt 4t. de propostes urgents.
4t.- PROPOSTES URGENTS.4.1 Declarar la urgència per aprovar inicialment el projecte de gestió de gespa
artificial del camp de futbol.
Per unanimitat dels presents s’acorda declarar la urgència del següent tema:
4.2 Aprovar inicialment el projecte de gestió de gespa artificial del camp de futbol.
El PSC anuncia que el seu vot serà a favor.
ICV diu que el seu vot serà favorable i que a l’anterior Ple ells varen recordar la
necessitat d’aprovar el projecte de gestió.
ERC diu que el seu vot també serà a favor.
VOTACIÓ:
VOTS EMESOS.- 13 vots
Vots a favor.- 13 vots
Abstencions.- 0 abstencions.
Vots en contra.- 0 vots
“Vist el projecte de gestió del camp de futbol de gespa artificial de Llagostera redactat
per Jaume Castelló Bou, per encàrrec municipal datat a octubre de 2006 i l’informe
emès pel mateix tècnic redactor de data 26 de febrer de 2008 pel qual s’adapta el

projecte de gestió al nou projecte de camp de futbol aprovat inicialment en el Ple de 30
de gener.
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de gestió del camp de futbol de gespa artificial
de Llagostera redactat per Jaume Castelló Bou, per encàrrec municipal datat a octubre
de 2006 i l’informe emès pel mateix tècnic redactor de data 26 de febrer de 2008 pel
qual s’adapta el projecte de gestió al nou projecte de camp de futbol aprovat inicialment
en el Ple de 30 de gener de 2008.
Segon.- Sotmetre el projecte aprovat inicialment al tràmit d’informació al públic durant
un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació d’edictes al BOP, DOGC, Punt
Diari i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Tercer.- Donar audiència al Consell Català de l’Esport per un termini de 30 dies
hàbils.”
3.4 Aprovar inicialment el Pressupost Municipal General per a l’any 2008 i la
plantilla de personal.
El Sr. Ramon Soler explica el pressupost per capítols, tant d’ingressos com de despeses.
Exposa que, tal com se n’ha donat compte, ja s’ha fet la liquidació del pressupost de
l’anualitat 2007 i que per tant el pressupost que es gestionarà aquest any inclou les
partides que s’incorporen de l’any 2007 que ascendeixen a un total de 6.679.867,12
Euros i que juntament amb els més de 10.000.000 d’euros d’inversió prevista en el
pressupost que es porta a aprovació per a l’anualitat 2008, es gestionarà un total de
17.288.778,02 Euros.
Seguidament es projecten unes diapositives de les partides pressupostàries, que són
comentades pel Sr. Soler i que s’adjunten a la present acta.
A grans línies explica la distribució de despeses per capítols, que és la següent:
Inversions suposa el 65% del pressupost de despeses. Les despeses del capítol II, béns
corrents suposa un 14 % de les despeses del pressupost. Les del capítol I suposen un
13,73% de les despeses del pressupost.
El Sr. Jesús Torrent pel PSC exposa que aquest pressupost està ple de misteris i
sorpreses perquè els números del pressupost que es va portar a la Comissió Informativa
eren uns altres. Amb aquest pressupost no se sap cap on va l’equip de govern.
Per altra part hi veu mancances com són que la previsió d’ingressos per ICIO és massa
elevat. Els ingressos per subvencions provinents del PUOSC s’hi compten i no hi
haurien de figurar perquè no estan concedides. Gran part de les inversions es financen
amb venda de finques i no hi estan d’acord. Sobre les despeses per als membres de
l’Ajuntament ja val més no parlar-ne.
En relació amb temes de personal: Troba bé els increments de sous per al personal,
escassa la partida de formació, l’organització s’intenta només a l’àrea d’urbanisme i
considera que la resta també s’hauria de reorganitzar. De l’assessorament extern a l’àrea
d’urbanisme se’n podria prescindir. La gestió de la recaptació també s’incrementa i
potser s’haurien de buscar altres sistemes.
Sobre l’increment de la partida de serveis socials, hi estaria d’acord si això es traduís en
una bona gestió.
Les atencions protocol·làries s’han incrementat molt, potser massa. S’ha de ser una mica
curós, la presentació d’un llibre, per exemple, no necessita pica-pica.

Sobre les inversions exposades, estaria d’acord amb la continuació dels projectes
començats. En relació amb els nous projectes, amb el del nou pavelló hi estaria d’acord;
en relació amb el camp de gespa artificial també, però no amb el finançament per
leasing, perquè és un crèdit encobert.
Amb l’increment del personal a la policia hi estan d’acord, però cal més personal. Un
bon referent seria Cassà de la Selva, que té 24 agents i Llagostera només 14.
La pàgina web no la consideren inversió.
Caldria preveure en el pressupost una partida de 2.000.000 d’euros per a una
expropiació de la qual ja hi ha resolució del Jurat d’expropiació.
El PSC plantejava un pressupost participatiu, i en aquest cas no ha estat així, per tant, el
seu vot serà en contra d’aquest pressupost.
El Sr. Lluís Postigo per ICV vol dir que l’explicació d’avui no ha estat ni semblant a la
que varen rebre a la Comissió Informativa. El que s’ha vist avui amb aquesta
presentació ha estat un exercici de política ficció. La incorporació de romanent de crèdit
és una obligació legal que no cal ni s’ha de vincular amb el pressupost que es porta a
aprovació avui. El Regidor d’hisenda ha demostrat ser un prestidigitador.
Per al proper any demanaria que els pressupostos es poguessin aplicar a partir de l’1 de
gener.
Avui podrem comprovar quines son les pèrdues que el nou equip de govern havia dit
que havia deixat l’anterior equip de govern. La situació econòmica sembla que és molt
bona. Hi ha reserves suficients per a les expropiacions de l’avinguda de l’Esport.
El límit d’endeutament dels ajuntaments és del 110%, i l’Ajuntament de Llagostera està
en el 43%.
Estaven molt expectants per veure quines eren les iniciatives del nou equip de govern i
comprova amb satisfacció que el que fan és continuar amb les inversions projectades
per l’Entesa. Al nou equip de govern li manca coherència. Les inversions que tant va
criticar el nou equip de govern s’estan tirant endavant tal com les havia projectat
l’anterior. El Puig del General, el Centre Cultural de Can Roig, el nucli antic, i d’altres.
Està satisfet perquè amb aquest pressupost es concreta una mica la voluntat política del
nou equip de govern i queda clar que és de continuïtat i coincidència amb l’Entesa.
Pensa que el programa electoral de l’Entesa deu ser el referent del nou equip de govern,
segur que el llegeix cada dia, el tenen de referent, i potser fins i tot el tenen a la
capçalera del llit.
L’Entesa ja havia projectat les obres del nucli antic, el SUD-10 i carrer Indústria, el
camp de gespa artificial, el carrer Ramal, el carrer Canalejas, Can Roig, el Pla
d’accessibilitat, l’oficina de turisme, l’ampliació de la deixalleria.
Es segueix l’impuls de l’anterior equip de govern i es dóna acompliment al programa de
l’Entesa. Com que això el satisfà enormement no votarà en contra d’aquest pressupost,
sinó que el seu vot serà abstenció.
Abstenció perquè no està d’acord amb la gestió que es fa del personal. No veu bé els
increments lineals i s’haurien de valorar els llocs de treball. Les millores proposades en
infraestructures no s’han concretat. Les subvencions del PUOSC no haurien d’estar al
pressupost a la partida d’ingressos, no s’ha inclòs a la partida d’ingressos el Fons de
Cooperació. La venda de finques no es podrà fer perquè la finca del SUD-10 queda
afectada pel SUD-12 i la del carrer Lleó I s’ha tret a subhasta i ha quedat deserta en
altres ocasions.

Per altra part s’ha fet una previsió desmesurada dels ingressos en concepte d’ICIO i
llicencies d’obertura d’establiments.
No es preveu en aquest pressupost ni la urbanització de Llagostera Residencial, carrer
Camprodon i Panedes, dipòsit d’aigua, execució del PAU-2, entre d’altres mancances.
El Sr. Toni Navarro pel grup municipal ERC diu que el dia de la Comissió Informativa
es va donar la primera part del pressupost i avui ha quedat astorat amb l’exposició del
Sr. Soler, que ha explicat les incorporacions dels romanents de crèdit i també les
inversions que el Consell Comarcal pensa fer dins el terme municipal de Llagostera,
com si formessin part del pressupost municipal.
Lluny d’això ell es limitarà a valorar el pressupost que s’aprova.
Seguidament es projecten unes diapositives de les partides pressupostàries, que són
comentades pel Sr. Navarro i que s’adjunten a la present acta.
Aquest pressupost, encara que tècnicament està anivellat, en realitat no ho està. Els
ingressos del corrent haurien de ser superiors a les despeses corrents. Les despeses de
personal s’han incrementat un 16,55%, les de Regidors i Alcalde un 42,17%, les
atencions protocol·làries un 70%, les aportacions al Patronat d’Esports un 23,87%, en
canvi al Geriàtric no hi ha cap aportació. És que els vells no mereixen uns espais
dignes?
Els ingressos per IBI de rústica han augmentat un 7,08% i els d’urbana un 15,04%.
Aquests increments no es corresponen amb els increments d’IBI previstos a les
ordenances fiscals, per tant, estan inflats. Aquest números donen lloc a un pressupost
teòricament equilibrat, els ingressos corrents són superiors en més de 500.000 Euros a
les despeses corrents, però per altra part també s’ha inflat l’ICIO i s’ha desinflat les
despeses de personal, hi haurà baixes que cal preveure. Aquesta gestió donarà lloc a un
pressupost desequilibrat.
Pel que fa a les inversions: S’han previst com a ingressos subvencions no confirmades,
és el cas del PUOSC. Què es farà si no s’arriben a obtenir aquestes subvencions, es
tirarà de romanent? Pel que fa al crèdit a concertar per a aquesta anualitat, es supera en
64.000- Euros el que es pot concertar tenint en compte les amortitzacions de l’any
anterior. El leasing del camp de futbol és un deute encobert. Si hi ha diners de
romanent, per què ens endeutem?
La venda de finques: Es venen o no es venen, no ha entès què es pensa fer. Si no es
venen, s’haurà d’acudir novament a romanents.
És a dir, a final d’any estarem més endeutats i no tindrem romanent de tresoreria o bé no
tindrem patrimoni si es venen finques. Això a canvi de què. A canvi de res perquè
l’equip de govern no ha aportat gaires idees.
El SUD-10 i carrer Indústria son les úniques idees de l’equip de govern, perquè la resta
són idees de l’Entesa, ja ho ha explicat en Lluís Postigo.
A part d’això cal dir que aquest pressupost no contempla la connexió Canigó
Almogàvers, ni la instal·lació d’un ascensor a l’Ajuntament, ni hi ha política de
joventut, ni l’elaboració del pressupost ha estat participatiu.
ERC demana que es compleixin els compromisos, no s’abusi de la vinculació entre
partides i es faci un pla quadriennal d’inversions.
Torn de rèplica:

El Sr. Ramon Soler agraeix les classes d’economia. Vol dir que els diners que
constitueixen el romanent de tresoreria col·locats al banc amb una imposició que
contemplava una penalització per cancel·lació anticipada del dipòsit que el nou equip de
govern ha renegociat més favorablement i ara no hi ha penalització si es vol disposar
d’aquests diners.
Per altra part vol aclarir que la venda de finques es planteja només com una política per
posar al mercat sòl industrial i la resta es finançarà amb romanents de tresoreria.
Pel que fa a l’ICIO, la previsió és ajustada i raonada. S’ha fet en base a l’ICIO liquidat
l’any 2007, reduint-lo un 33%.
Pel que fa a l’IBI, en el càlcul ja s’han tingut en compte les noves incorporacions, no
només els augments d’impostos.
L’objectiu d’aquest equip de govern és executar en la seva major part el pressupost i no
com en anys anteriors, que l’execució del pressupost de 2007 va ser d’un 48% de les
inversions previstes i durant l’any 2006 l’execució va ser d’un 52% de les inversions
previstes.
En resposta a ICV, dir que no es cert que no han tingut accés a la mateixa documentació
que l’equip de govern. Tots tenien a la seva disposició les dades de la liquidació del
pressupost de l’any 2007, diferent d’això és que no se l’hagin mirat.
Per altra part, en anys anteriors el pressupost es va aprovar, el de 2007, el dia 28 de
febrer, i el de 2006 el dia 22 de febrer, es a dir, el nou equip de govern essent el primer
any porta a aprovació del present pressupost exactament per les mateixes dates que ho
feia l’Entesa en els anys anteriors. També vol dir que l’any que ve es vol aprovar el
pressupost al mes de desembre perquè aquest pugui entrar en vigor durant el mes de
gener.
Els sous del funcionaris es varen incrementar linealment en base a la taula paritària de
sindicats i treballadors. Si es vol donar serveis de qualitat cal tenir gent qualificada i ben
retribuïda.
Ja és conegut que s’ha encarregat un estudi sobre els llocs de treball i les tasques que fa
cada treballador de l’Ajuntament. S’espera una primera diagnosi de les mancances a
nivell d’organització. Això derivarà en unes millores salarials justes i proporcionades.
El finançament per leasing si ofereix avantatges no s’ha de menystenir.
L’oposició té el seu programa i el seu posicionament i l’equip de govern entén tots els
vots, contraris i abstencions. L’equip de govern també té el seu programa i els seu
posicionament i es reflecteix en aquest pressupost, en les obres grans i les petites com
manteniment d’infraestructures. La promoció del poble a nivell turístic i la promoció
industrial era en el seu programa i s’han inclòs aquestes actuacions en el pressupost.
El Sr. Fermí Santamaria diu que quan es parla de continuïtat, si el que es vol dir és que
els compromisos ja adquirits per l’anterior equip de govern s’han d’acabar, certament
es farà una política de continuïtat, perquè l’Ajuntament es l’Ajuntament amb
independència del partit o partits que governin i seria una falta de seriositat no continuar
les obres projectades.
El Sr. Jesús Torrent del PSC diu que si les coses estessin clares des d’un principi seria
millor. La liquidació del pressupost es podria intuir però no era explícita en la
documentació lliurada.

Alguns suggeriments sobre personal i organització que fa el PSC, l’equip de govern els
fa seus. No hi ha cap problema si ha de ser positiu, però vol reclamar la màxima
col·laboració i informació per part de l’equip de govern.
Sobre les expropiacions de gairebé 2.000.000 d’euros pendents de pagar i sobre les que
ja hi ha resolució voldria una resposta. Aquest any no hi ha previsió en el pressupost.
Lluís Postigo d’ICV diu que la continuïtat no es referia als projectes ja executats que
evidentment cal executar, sinó a altres projectes com el SUD-10 i carrer Indústria,
Travessera de Sant Feliu, PAU-2, rotonda del Carril. No hi ha problema amb donar
continuïtat, no ha de ser cap vergonya, però és una continuïtat.
El projecte de la segona fase del centre cultural es podia decidir d’una altra manera i en
canvi es fa igual que el projectat per ell.
Diuen que els projectes del Pla d’accessibilitat són de l’època de la Pilar Sancho, però
no és així, en aquell moment només es varen contractar el projectes, no es va fer ni una
reunió amb l’equip redactor.
Per altra part, només cal mirar les incorporacions de romanents, travessera de Sant
Feliu, projecte bàsic del teatre del Casino, instal·lacions d’ascensors a la Casa
consistorial i casa de les Vídues, mobiliari de la Biblioteca, segona fase enllumenat, tot
això són projectes seus.
Troba a faltar: polítiques d’habitatge, de participació ciutadana, escola d’adults,
polítiques sobre la dona, memòria històrica, solidaritat i cooperació.
El Sr. Toni Navarro d’ERC diu que no se li varen facilitar el números de la liquidació
per indicació del Regidor d’hisenda.
Quant a la referència de la penalització, només dir que aquesta era rendible en
comparació amb el millor interès que donava el dipòsit tenint en compte els interessos
del moment.
El Pla quadrianual no és obligatori, però ara es demana. És cert que anteriorment no
s’havia fet, però tampoc l’havia demanat mai ningú.
Per altra part el preocupa l’endeutament, que és superior al possible sense fer un Pla de
sanejament.
Cadascú ha de fer el seu programa però hi havia idees del programa de l’equip de
govern que li agraden, encara que no els va votar. Ha de fer un retret al nou equip de
govern, i és que no hagin reflectit en el pressupost l’execució de PA-2, ni la residència
geriàtrica, tampoc subvencions de política ocupacional per als joves.
El Sr. Ramon Soler anima el Sr. Navarro a votar-los a les properes eleccions.
La penalització que afectava la imposició dels diners del romanents era de 12.000
Euros. Haver renegociat aquesta imposició de forma que no s’hagi de pagar
penalització, significa un estalvi de 12.000 Euros, a part de mantenir i fins i tot millorar
els interessos que es perceben. Això ell ho considera, i no se li pot discutir, que es una
bona gestió.
Pel que fa a les mancances d’aquest pressupost, no es pot demanar que es faci tot en un
any. La legislatura és de 4 anys. Quant al pla quadrianual, es recull el prec. Respecte de
les expropiacions pendents, cal dir que s’intentarà utilitzar fórmules de gestió
urbanística que estalviïn al màxim haver de pagar, per tant, de moment no cal
contemplar-les en el pressupost. I en qualsevol cas, ja estan contemplades com a
romanent afectat a la liquidació.

Hi ha projectes contractats que han hagut d’executar obligatòriament. Els altres ja
veurem com es fan. La partida de projectes tècnics és una partida general i comparteix
el criteri que cal una partida important per fer projectes, encara que aquests no
s’executin immediatament. Cal tenir projectes elaborats.
Pel que fa al prec del PSC de comunicació i màxima informació, el recull i vol agrair al
Sr. Torrent la seva forma d’actuar que el distingeix clarament dels altres membres de
l’oposició.
S’acolliran les idees dels altres grups. Els compromisos de l’anterior equip de govern
seran assumits per l’actual. Aquesta és la seva forma d’actuar i el seu projecte de
govern. Aquesta es la primera proposta i queden tres anys més.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova amb el següent resultat:
Votaciö: 13 vots emesos.
Abstencions: 2 (ICV)
En contra: 4 (ERC i PSC)
A favor: 7 (CiU i IxLL)
“Vist el projecte de Pressupost General d'aquest Ajuntament per a l'exercici del 2008 i
l'expedient instruït a l'efecte que s'acompanya de les preceptives Bases d'execució, el
qual figura integrat pel propi de la Corporació i el dels seus Organismes Autònoms.
Atès que el propi de la Corporació i el dels seus Organismes Autònoms figura equilibrat
en els seus estats de despeses i d'ingressos.
Atès que el procés per a la seva formació ha respectat la tramitació exigida pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
Una vegada emès l’informe favorable per part de la Intervenció, la Comissió
Informativa núm.1, en sessió d’avui, dictamina favorablement i acorda elevar al Ple la
següent proposta d’acord:
Primer.- APROVAR inicialment el pressupost GENERAL de l’ajuntament de
Llagostera per l’exercici 2008, l'import consolidat del qual en els seus estats de despeses
i d'ingressos és de 111.821.770,90 euros, constituït per:
a. Pressupost propi de la Corporació

INGRESSOS
CAPITOL

DESPESES
CONCEPTE

I

Impostos directes

II

Imposots indirectes

III

AJUNTAMENT

CAPITOL

CONCEPTE

AJUNTAMENT

2.389.193,00

I

Despeses de personal

2.373.750,00

500.000,00

II

Despeses béns corrents
i serveis

2.468.210,00

Taxes i altres impostos

1.663.293,00

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

1.751.493,25

IV

Transferències corrents

V

Ingressos patrimonials

346.500,00

VI

Inversions reals

VI

Alienació inversions

1.499.039,36

VII

Transferències capital

VII

Transferències capital

1.815.392,29

VIII

Actius financers

VIII

Actius financers

0,00

IX

Passius financers

IX

Passius financers
TOTAL INGRESSOS

500.000,00
10.464.910,90

TOTAL INGRESSOS

116.500,00
509.887,00
4.510.563,90
50.000,00
0,00
436.000,00
10.464.910,90

b. Pressupost del Patronat Municipal d’Esports

INGRESSOS
CAPITOL

DESPESES
CONCEPTE

ESPORTS

CAPITOL

CONCEPTE

ESPORTS

I

Impostos directes

0,00

I

Despeses de personal

150.100,00

II

Imposots indirectes

0,00

II

Despeses béns corrents
i serveis

124.262,00

III

Taxes i altres impostos

140.100,00

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

237.812,00

IV

Transferències corrents

V

Ingressos patrimonials

50,00

VI

Inversions reals

VI

Alienació inversions

VII

Transferències capital

VIII
IX

250,00
103.350,00
50.000,00

0,00

VII

Transferències capital

0,00

50.000,00

VIII

Actius financers

0,00

Actius financers

0,00

IX

Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS

Passius financers

0.00

TOTAL INGRESSOS

427.962,00

427.962,00

c. Pressupost del Patronat Municipal de la Residència Josep Baulida

INGRESSOS
CAPITOL

DESPESES
CONCEPTE

RESIDÈNCIA

CAPITOL

CONCEPTE

RESIDÈNCIA

I

Impostos directes

0,00

I

Despeses de personal

899.300,00

II

Imposots indirectes

0,00

II

Despeses béns corrents
i serveis

237.110,00

III

Taxes i altres impostos

724.500,00

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

400.000,00

IV

Transferències corrents

V

Ingressos patrimonials

12.210,00

VI

Inversions reals

300,00
0,00
80.000,00

VI

Alienació inversions

0,00

VII

Transferències capital

0,00

VII

Transferències capital

0,00

VIII

Actius financers

0,00

VIII

Actius financers

80.000,00

IX

IX

Passius financers
TOTAL INGRESSOS

Passius financers

0.00

TOTAL INGRESSOS

0,00

1.216.710,00

1.216.710,00

PRESSUPOST CONSOLIDAT
INGRESSOS
CAPITOL

I

CONCEPTE

AJUNTAMENT

Impostos directes

2.389.193,00

ESPORTS

0,00

RESIDÈNCIA

CONSOLIDACIÓ

0,00

0,00

TOTAL
2.389.193,00

II

Imposots indirectes

500.000,00

0.00

0,00

0,00

500.000,00

III

Taxes i altres impostos

1.663.293,00

140.100,00

724.500,00

0,00

2.527.893,00

IV

Transferències corrents

1.751.493,25

237.812,00

400.000,00

237.812,00

2.151.493,25

V

Ingressos patrimonials

346.500,00

50,00

12.210,00

0,00

358.760,00

VI

Alienació inversions

1.499.039,36

0,00

0,00

0,00

1.499.039,36

VII

Transferències capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers
TOTAL INGRESSOS

50.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

427.962,00

1.216.710,00

287.812,00

11.821.770,90

10.464.910,90

50.000,00

1.815.392,29

1.815.392,29

DESPESES
CAPITOL

I
II

RESIDÈNCIA

CONSOLIDACIÓ

CONCEPTE

AJUNTAMENT

ESPORTS

Despeses de
personal
Despeses béns
corrents i serveis

2.373.750,00

150.100,00

899.300,00

0,00

3.423.150,00

2.468.210,00

124.262,00

237.110,00

0,00

2.829.582,00

TOTAL

III

Despeses financeres

116.500,00

250,00

300,00

0,00

117.050,00

IV

Transferències
corrents
Inversions reals

509.887,00

103.350,00

0,00

237.812,00

375.425,00

4.510.563,90

50.000,00

80.000,00

0,00

4.640.563,90

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI
VII
VIII
IX

Transferències
capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

436.000,00

0,00

0,00

0,00

436.000,00

10.464.910,90

427.962,00

1.216.710,00

287.812,00

11.821.770,90

Segon.- APROVAR inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs
de treball reservats a funcionaris i personal laboral i les seves retribucions, que es
detallen a l’expedient.
PLANTILLA AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
A. PERSONAL FUNCIONARI
Denominació
FUNCIONARIS D'HABILITACIÓ ESTATAL
Secretaria
Intervenció
Tresoreria
Vicesecretaria
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala administrativa
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA TÈCNICA
Classe: POLICIA LOCAL
Sergent
Caporal
Agent
Classe: COMESA ESPECIAL
Personal d'oficis

Grup

Nivell

Places Vacants Observacions

A1
A1
A1
A2

22
22
16
20

1
1

C1

16

5

A1

26

1

C1
C2
C2

16
14
12

1
2
12

E

12

2

1
1
habilitació especial

1

Comissió de serveis

1
1 plaça a extingir

1

B. PERSONAL LABORAL
D'ACTIVITAT CONTINUADA
Denominació

Grup Nivell Places Vacants

Observacions

Tècnics superiors
Tècnics mitjans
Tècnics auxiliars biblioteca
Tècnics espec. llar d’infants
Administratius
Auxiliars administratius
Subalterns

A1
A2
C1
C1
C1
C2
E

22
18
14
14
14
12
10

4
5
2
9
4
3
3

Encarregats i personal qualificat
Personal d’oficis no qualificat

C2
E

12
12

3
10

1

1 plaça vacant dedicació 80%

5
1
1

1 plaça reserva minusvàlid
1 plaça reserva minusvàlid (dedicació
50%)
2 places dedicació 50%

5

D'ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA
AODL
A2
18
1
Tècnica medi ambient
C1
14
1
Educador ambiental
C1
14
1
Tècnica polítiques migratòries
A2
18
1
Monitora talleret – 53,34%
C1
14
1
Encarregada hort CEIP
E
10
1

1 plaça vacant dedicació 50%

1 any
1 any
1 any
1 any
Curs escolar
Curs escolar

PLANTILLA DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
A. PERSONAL EVENTUAL
Denominació
Director del Patronat d’Esports

Grup

Places
1

B. PERSONAL LABORAL
D'ACTIVITAT CONTINUADA
Denominació
Monitors esportius
Administratiu
Conserges
Netejadora

Grup Nivell Places Vacants
C1
14
2
C1
E
E

14
10
10

1
2
1

C. D'ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA
Ajudant bar piscina
E
10
3
Auxiliar administratiu
C2
12
1

Observacions
1 plaça fixe-discontinu dedicació 27%
9 mesos
Conserge camp futbol- 80% jornada

2,75 mesos
3 mesos

PLANTILLA DEL PATRONAT MUNICIPAL RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA

PERSONAL LABORAL
Denominació
Direcció
directora
directora
Administrativa
aux.administrativa
ordenança
Tècnics especialistes
fisioterapeuta (dedicació 80%)
Infermer/a
terapeuta ocupacional (32%)
Treballador social (42,67%)
Educador social (32%)
Cuineres
Cuineres
Auxiliars de geriatria
Auxiliars de geriatria
Auxiliars de geriatria nocturn
Auxiliar de geriatria –(50%)
personal de neteja
bogadera
netejadores

Grup

Nivell Places Vacants Observacions
1

promoció interna
a extingir
promoció interna

C1
C2
C1
C2
E

16
16
14
12
10

1
1
1
1
1

AB
A2
A2
A2
A2

18
18
18
18
18

1
2
1
1
1

E

12

4

E
E
E

12
12
12

17
4
1

4
1

Dissabtes, diumenges i festius

E
E

12
10

2
3

1

1 plaça vacant - 50% jornada

1

a extingir
1

1
1
1

Tercer.- APROVAR les Bases d’execució del pressupost.
Quart.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies
hàbils en compliment del que disposa l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Cinquè.- Aquest acord esdevindrà definitiu si no es produeixen reclamacions en el
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix.
Sisè.- TRAMETRE un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i
Generalitat de Catalunya.”
5è.- PRECS I PREGUNTES:
Jesús Torrent del PSC pregunta si l’Ajuntament es presentarà com a acusació particular
en la baralla que hi va haver al Clàssic
Fermí Santamaria respon que sí.
Jesús Torrent pregunta sobre què va passar dissabte passat al teatre, que sembla que es
volia anul·lar l’actuació.
Cristina Campeny contesta que varen haver de retirar algun estri però no es varen
plantejar anul·lar la funció.
El Sr. Lluís Postigo d’ICV fa un prec i demana responsabilitat i prudència amb la gestió
del romanent de tresoreria. Els ingressos de la venda de les finques de Can Gotarra van
destinats a expropiar la finca de la Llar d’infants i l’altra finca de l’avinguda de l’Esport.
Igualment vol fer una pregunta i és si es contestaran les 13 preguntes que va fer per
escrit.

Fermí Santamaria diu que la setmana vinent rebrà la resposta a aquestes preguntes.
Ramon Soler vol reiterar que ja estan previstes com a romanent afectat les
expropiacions de les dues finques de l’avinguda de l’Esport. Agraeix i comparteix el
prec i vol afegir que cada cop que l’Ajuntament s’ha posat en un litigi n’ha sortit
escaldat.
Lluís Postigo diu que cal esperar al final per saber si se n’ha sortit escaldat o no, que el
que es va cobrar per la venda de les finques de Can Gotarra va ser molt i segurament
superior al que es pagarà per les expropiacions.
Toni Navarro fa un prec i és mirar d’incorporar-se a les taules de joventut.
Un altre prec i és que l’ascensor de l’Ajuntament s’hauria de fer. No sap si s’arrossega
de l’exercici anterior o no.
Fermí Santamaria diu que aquesta anualitat s’està estudiant. No es descarta.
Ramon Soler diu que sí que està previst el de la biblioteca, ja es va comentar a la
Comissió Informativa.
Toni Navarro diu que sobta que se’n faci un i no l’altre. Ho consideren important i la
despesa no puja massa.
Eugènia Comas pregunta si s’ha fet alguna cosa sobre el tema de l’aigua.
Fermí Santamaria contesta que un band.
Eugènia Comas pregunta què es pensa fer amb el Consell Escolar.
Montse Vilà diu que no es pensa fer res fins després de les preinscripcions. I sobre la
zonificació espera a parlar amb el Sr. Bota d’Educació, que està de baixa i no té
substitut.
Eugènia Comas pregunta si pensa tirar endavant la zonificació escolar.
Montse Vilà diu que és prioritari parlar amb l’inspector de zona, i vol aquest
assessorament abans de decidir.
Montse Masdevall diu que s’està demanant una cosa amb bona intenció. Les
preinscripcions de l’escola pública seran el mes de març, i per això es demana un
Consell Escolar extraordinari.
Montse Vilà diu que té convocada una reunió amb la Sra. Peiró.
Montse Masdevall demana un Consell Escolar abans de les preinscripcions.
Montse Vilà diu que després de rebre assessorament i després de les preinscripcions.
Eugènia Comas diu que el Consell Escolar com a màxim organ en materia d’educació a
Llagostera hauria de ser preguntat.
Fermí Santamaria diu que Educació volia parlar amb l’Alcalde i prou. Va ser des de
l’Ajuntament que es va donar mes participació a pares i altres grups polítics. La manca
d’invitació a les directores va ser una manca d’organització que ell personalment vol
assumir.
Eugènia Comas pregunta per com està la taula de joventut.
Cristina Campeny diu que no hi va assistir perquè tenia altres compromisos. La seva
assistència no la va considerar imprescindible, podria delegar en l’Abert Rosa o en
Ramon Soler.
Montse Vilà en resposta a una pregunta formulada per Jesús Torrent en un Ple anterior,
sobre quan s’enviarà a Salut el projecte d’activitats de la Llar d’infants, diu que aquest

encara no ha estat presentat a l’Ajuntament, però que pot avançar que està prevista la
seva presentació davant l’Ajuntament per al proper dia 20 de març.
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts d’una de la nit s’aixeca la sessió de la
qual s’estén la present acta que és signada per l’Alcalde amb mi la Secretària, que ho
certifico.

ACTA Nº 4/2008 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 2 D’ABRIL DE 2008.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia dos d’abril de l’any dos mil vuit es
reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió extraordinària sota la Presidència de l’Alcalde
Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep Aliu Mundet,
Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Cristina Campeny Planas, Xavier Vilella
Bayé, Jesús Torrent Bosch, Santiago Masip Campos, Montserrat Masdevall Roca, Eugènia
Comas Alsina, Antoni Navarro Robledo i Eduard Galobardes Jorba.
No hi assisteix Lluís Postigo Garcia en iniciar-se la sessió, si bé s’hi va incorporar a tres
quarts de deu, sempre abans de la votació del punt.
Actua de Secretària accidental la Sra. Marta Vila Gutarra.
1r.- RESOLDRE LES
DEFINITIVAMENT EL
L’EXERCICI 2008.-

AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVAR
PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL PER A

El Sr. Fermí Santamaria explica el motiu de la convocatòria extraordinària de Ple, que no
és altre que resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el pressupost de la
Corporació.
La Sra. Montserrat Masdevall diu que en els darrers 8 anys, en el Plens extraordinaris
també es posava el punt de precs i preguntes i vol demanar si el públic podrà intervenir al
final del Ple.
El Sr. Fermí Santamaria diu que legalment no cal posar aquest punt a l’ordre del dia i que
el públic sí que podrà preguntar al final del Ple.
El Sr. Navarro pregunta com és que avui no ha vingut la ràdio.
El Sr. Fermí Santamaria diu que avui han dit que no podien venir i no se’ls pot obligar.
El Sr. Ramon Soler diu que CiU votarà a favor del dictamen.
El Sr. Jesús Torrent del PSC diu que les objeccions fetes al pressupost ja es van fer el dia
del Ple de l’aprovació inicial i que s’han de tenir per reproduïts per no allargar-nos, per tant
el PSC votarà en contra.
La Sra. Montserrat Masdevall per ICV diu que en el seu moment es varen abstenir i que
per ser conseqüents el seu vot ara serà abstenció.

El Sr. Toni Navarro d’ ERC:
Sobre la primera de les al·legacions i la seva resposta exposa que ningú posa en dubte que
la major i millor plantilla dóna una major eficàcia administrativa.
L’augment exagerat de sou dels Regidors s’hauria d’haver regulat.
L’augment del personal no és innecessari, però sí imprudent, per això s’ha presentat
l’al·legació.
Sobre la segona, manca de consignació. No és objectiu, sinó opinable. Evidentment sobre
el paper hi ha consignació sinó no s’hauria pogut aprovar el pressupost.
Les subvencions a entitats han baixat, en canvi al Casino Llagostarenc se li ha doblat
l’assignació. Potser algun malpensat podria pensar que té relació amb el fet que el seu
President sigui l’actual Regidor d’urbanisme. Per altra part, sembla que a altres entitats
com el Casal se li ha rebaixat la subvenció.
En qualsevol cas, vista la resposta que es dóna a aquesta al·legació, sembla que no se l’han
llegit bé.
Sobre la tercera, es ratifica en el seu pronòstic que la partida d’ICIO prevista no s’arribarà
a liquidar.
Sobre la quarta al·legació de precari anivellament econòmic, creu que els ingressos que
estan supradotats i les despeses que no es contemplen ens porten a haver d’estirar d’estalvi,
d’aquí el seu absolut desacord amb el pressupost.
Sobre la cinquena, no ha dit mai que no podrien formar part del pressupost les subvencions
no confirmades, sinó que no haurien de formar-ne. Utilitzar les paraules que més interessen
és un exercici molt intel·ligent. L’equip de govern ha determinat les seves prioritats més
imminents. No consideren imminent la connexió Canigó, la travessera de Sant Feliu, el
carrer Panedes, la recepció de les urbanitzacions, manca d’aigües, ascensor a l’Ajuntament.
Per això va votar en contra.
Sobre la sisena, increment del deute. Si cal el pla de reequilibri és cert que hi ha tres mesos
per fer-lo, però la pregunta es si per 60.000 Euros cal fer un pla de reequilibri amb la
complicació administrativa que això suposa. El leasing és un endeutament a 4 anys i caldrà
tirar de caixa.
Sobre la resposta donada a la setena, comenta que segons l’article 166 caldria posar-lo com
a annex el Pla quadriennal. Doncs bé, això és el que ell demanava.
Anuncia el vot en contra del dictamen.
El Sr. Eduard Galobardes per IxLL diu que no pensava intervenir però cal dir que aquesta
al·legació no aporta res de nou. La presentació d’aquestes al·legacions, encara que estan en
el seu dret de presentar-les, retarden tota l’activitat de l’Ajuntament i l’entrada en vigor del
pressupost, la possibilitat de contractar, etc... Els Independents no són aquí per fer política
sinó per tirar les coses endavant i ha de dir que aquests entrebancs son inútils, l’important
és el funcionament de l’Ajuntament.
Sobre les queixes rebudes de l’oposició perquè la Comissió Informativa es va celebrar un
dissabte, només dir que a ell tampoc el satisfà haver de venir el dissabte però calia aprovar
definitivament el pressupost per poder funcionar i així s’ha fet.
Sobre el tema del Casino, només dir que si ell ha pogut col·laborar en la sensibilització de
l’equip de govern sobre les necessitats del Casino se’n sent orgullós.

Sobre la pujada del sous del personal de l’Ajuntament, també se’n sent orgullós.
El Sr. Ramon Soler diu que les opinions són només això, opinions. L’escrit que s’ha
presentat no són al·legacions, perquè no presenta alternatives raonables. Les modificacions
de crèdit que ja es varen anunciar el dia del Ple de pressupostos suplementaran les
mancances. Ja es va dir el dia del Ple de l’aprovació inicial dels pressupostos.
Entorpir l’entrada en marxa dels pressupostos és estar en contra del camp de futbol, del
nucli antic, de la pujada de sous, de les partides de medi ambient, seguretat ciutadana,
etc....
El Sr. Jesús Torrent per PSC vol expressar el seu total desacord amb la intervenció de
l’Eduard Galobardes, perquè el dret de l’oposició a presentar al·legacions és un dret
indiscutible. Som aquí per fer política en el més ampli sentit.
I finalment, les subvencions a les entitats s’han d’atorgar amb criteri i no per motius de
sensibilitat.
La Sra. Montse Masdevall d’ICV diu que s’ha sorprès de la intervenció del representant
dels Independents perquè és un fet que a l’Ajuntament es fa política i que per això s’està a
l’Ajuntament.
El Sr. Toni Navarro d’ ERC diu que sembla que la culpa que els pressupostos s’aprovin ara
sigui d’ells per haver presentat al·legacions, quan l’equip de govern ha retardat aquesta
aprovació fins a finals de febrer. Aquestes al·legacions només els han endarrerit una
setmana.
Les al·legacions són 7 opinions i s’han de considerar una esmena a la totalitat, és per això
que es fan en forma d’opinions. Una esmena a la totalitat es vehicula amb opinions.
Després de la demagògia que s’ha volgut fer en aquest acte, ell vol afegir que CiU deu
estar en contra de totes les actuacions que preveuen els pressupostos de la Generalitat, ja
que hi ha votat en contra.
En aquest moment, quan són les 21,45 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Lluís Postigo.
El Sr. Eduard Galobardes d’IxLL diu que ell en aquest Ple no ha portat el Casino per res i
li ha molestat molt que es diguin coses inexactes. No s’ha doblat l’aportació al Casino.
L’any passat l’aportació de l’Ajuntament ja va ser superior als altres anys. No vol que
polititzi l’entitat del Casino Llagosterenc. Aquest any el repartiment de subvencions ha
estat diferent que d’altres, per exemple. s’ha signat conveni per primer cop amb el BellMatí.
Finalment respecta totalment l’ús del dret de presentar al·legacions al pressupost, però ha
volgut deixar constància que el seu grup no ho hagués fet, perquè els Independents s’han
presentat a l’Ajuntament per tirar els projectes endavant i no per fer política.

El Sr. Ramon Soler diu que les esmenes a la totalitat acostumen a plantejar alternatives.
Sou a l’oposició perquè la gent de Llagostera us hi ha posat.
Aclarir que al Casal no se li ha baixat la subvenció. El que passa és que ha deixat de fer
alguna activitat i per tant no les pot justificar, però s’ha incrementat l’aportació al Casal
d’estiu i el global s’ha quedat igual. És a dir, s’ha modificat el criteri d’assignació.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova amb el següent resultat:
Votació: 13 vots emesos
A favor: 7 vots (CiU i IxLL)
Abstencions: 2 vots (ICV)
En contra: 4 vots (PSC i ERC
“Vistes les al·legacions presentades en el període d’informació pública del pressupost
municipal per a l’exercici de 2008, per la Sra. Eugènia Comas Alsina, en representació del
Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Llagostera.
Es respon en el següent sentit:
Primer.- Punt 1. Política de personal poc planificada.
Formula opinions ja debatudes en el Ple sobre increments de sous i de plantilla de personal.
En aquest sentit, l’actual equip de govern considera que aquests increments responen a la
necessitat indubtable d’augmentar la plantilla de personal per atendre les noves tasques i
els serveis que es van incrementant amb l’augment de població i per oferir un millor servei.
Tanmateix aquest increment respon a la necessària reorganització de l’Ajuntament, que
repercutirà en una major eficàcia administrativa.
Segon.- Punt 2. Manca de consignació suficient en partides de despeses.
És un fet objectiu que el pressupost conté el crèdit necessari per complir les obligacions
exigibles a la Corporació.
Per una part les consideracions que fa el grup municipal d’ERC sobre la necessitat
d’augmentar la partida de personal per cobrir possibles baixes i per abordar noves
polítiques, i per tant noves tasques, contradiu el punt 1 de les presents al·legacions.
Per altra part les consideracions sobre la consignació insuficient a la partida de projectes
tècnics, només es pot considerar opinió.
Tercer.- Punt 3. Sobredotació en partides d’ingressos.
Quant a les partides d’ingressos a què es fa referència en aquest punt de les al·legacions,
l’import pressupostat s’ha calculat en funció dels drets liquidats l’any anterior i s’ha reduït
en previsió de la conjuntura econòmica.
Quart.- Punt 4. Precari anivellament econòmic.
Segons consta en l’informe econòmico-financer que forma part de l’expedient d’aprovació
del pressupost de l’any 2008, queda acreditat l’anivellament pressupostari i s’hi explica
l’avaluació tant dels ingressos com de les despeses previstes per a l’exercici 2008. En
qualsevol cas, les necessitats noves i no previstes que realment sorgeixin es poden atendre
mitjançant l’aprovació del corresponent expedient de modificació de crèdits pressupostaris.
Cinquè.- Punt 5. Inversions poc assegurades i minses.
En aquest punt fa dues consideracions que cal diferenciar.

Per una part es considera que les subvencions demanades en el PUOSC per a l’anualitat
2008 no podrien formar part del pressupost com a ingressos i per altra planteja que
s’haurien d’haver inclòs en el capítol d’inversions altres actuacions que les previstes.
Pel que fa a la primera consideració, l’equip de govern creu que és una obligació consignar
com a ingrés previsible les subvencions sol·licitades en el PUOSC per a l’anualitat 2008 i
complementar-les degudament per poder contractar en els terminis que estableix el propi
PUOSC.
Pel que fa a l’altra qüestió, amb l’aprovació de la fitxa d’inversions per a l’anualitat 2008,
l’equip de govern ha determinat les seves prioritats més imminents.
Sisè.- Punt 6. Increment del deute.
En qualsevol cas, el pla de reequilibri que planteja es pot aprovar juntament amb el
pressupost o bé en els tres mesos següents si en persistís la necessitat.
En relació al leasing, en el moment de concertar-lo es garantirà el compliment de les
obligacions legals, tant pel que fa als terminis com a les quanties imputables a cada
exercici pressupostari.
Setè.- Punt 7. Manca d’un pla d’inversions per al mandat.
El que estableix l’article 166 del Tex refós de la Llei d’Hisendes Locals és que si s’hagués
aprovat un pla d’inversions quadriennal, aquest hauria de formar part del pressupost com a
annex.
Per l’exposat, la Comissió Informativa nº 2 proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades en el període d’informació pública del
pressupost municipal per a l’exercici de 2008, per la Sra. Eugènia Comas Alsina, en
representació del Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Llagostera.
2n.- Aprovar definitivament el pressupost municipal per a l’exercici de 2008.”
La Sra. Montserrat Masdevall pregunta novament si el públic pot intervenir al final de la
sessió.
El Sr. Fermí Santamaria diu que sí.
I no havent-hi més temes per tractar, a les deu del vespre s’aixeca la sessió de la qual
s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho certifico.

ACTA Nº 5/2008 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 17 D’ABRIL DE 2008.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia disset d’abril de l’any dos mil vuit es
reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència de l’Alcalde
Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors Montserrat Vilà Añón,
Ramon Soler Salvadó, Cristina Campeny Planas, Xavier Vilella Bayé, Jesús Torrent
Bosch, Santiago Masip Campos, Lluís Postigo García, Montserrat Masdevall Roca,
Eugènia Comas Alsina, Antoni Navarro Robledo i Eduard Galobardes Jorba.
El regidor Sr. Josep Aliu Mundet s’ha excusat per motius de salut.
Actua de Secretària accidental la Sra. Marta Vila Gutarra.
1r.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA.
L’Alcalde dóna compte de tots els nomenaments de personal fets des del dia 20 de
gener fins avui.
2n.- APROVACIÓ DELS SEGÜENTS DICTÀMENS:
2.1 Aprovació inicial del reglament del Consell Municipal de Salut.
Es deixa sobre la taula per a un millor estudi. La regidora Sra. Montse Vilà ha acordat
amb els membres de l’oposició que redactaran conjuntament un text que els sembli bé a
tots i es portarà al proper Ple.
2.2 Aprovació del conveni de fixació del just preu de l’expropiació de la finca del
carrer Lleó I, propietat de la Sra. Mercè Menció Balmaña.
El Sr. Jesús Torrent vol expressar en primer lloc la seva màxima solidaritat amb en
Josep Aliu i desitjar-li una ràpida recuperació.
Pel que fa al dictamen que es porta a votació, confia que l’Ajuntament de Llagostera
haurà fet el millor per al poble en pactar aquest preu una mica a la baixa un cop el Jurat
d’Expropiació ja s’havia pronunciat. Però com que no ha participat en la negociació,
farà un vot prudent d’abstenció.
El Sr. Lluís Postigo d’ICV diu que vol explicar tots els processos d’expropiació per
evitar malentesos i males interpretacions. L’equip de govern anterior en tot moment va
intentar la negociació amb les persones expropiades. Es varen fer ofertes generoses a
aquestes persones en el seu moment, fins i tot a través de permutes perquè aleshores no
hi havia el coixí de liquidesa que hi ha ara. No essent possible arribar a acords amb els
expropiats, és quan es va iniciar el procediment de taxació conjunta per a aquesta finca i
altres que es necessitaven per a la construcció de la biblioteca, llar d’infants, etc...
Si en el seu moment es varen valorar d’aquesta manera per l’Ajuntament i es va posar
recurs de reposició és perquè hi havia un informe tècnic que deia que es podia intentar
rebaixar el preu, fins i tot el fixat pel Jurat d’expropiació. Un dels motius que exposava
l’informe és que calia considerar la data de l’inici de l’expropiació de forma diferent a
com ho feia el Jurat d’expropiació.

Finalment, en reposició, s’ha confirmat la valoració del Jurat d’expropiació i es valora
molt positivament que l’Ajuntament hagi buscat i trobat un acord que rebaixa el
justipreu i que la interessada desisteix dels interessos. El seu vot serà a favor.
El Sr. Fermí Santamaria explica que l’estalvi és d’uns 60.000 euros en total.
El Sr. Toni Navarro d’ERC diu que valora el procediment seguit i la forma en què s’ha
fet. Es va mantenir en tot moment la possibilitat de poder interposar recurs. La rebaixa
és petita (un 7% aproximadament). La quantitat rebaixada podria haver estat superior.
Ells no han intervingut en la negociació, tampoc els tocava, per tant, el seu vot serà
d’abstenció.
El Sr. Eduard Galobardes d’ IxLL renuncia al seu torn de paraula.
S’aprova el dictamen amb el següent resultat:
Votació: 12 vots emesos
A favor: 7 vots ( CiU i ICV)
En contra: 0 vots
Abstencions: 5 vots ( PSC, ERC, IxLL)
“Per acord de Ple de data 31 de maig de 2005, l’Ajuntament de Llagostera va acordar
aprovar definitivament el projecte d’expropiació forçosa de la finca situada al carrer
Lleó I qualificada en part de sistema general de comunicacions (clau 1) i en part
equipament comunitari (clau 3), la descripció de la qual és:
URBANA: Casa de planta bixa i un pis, amb un hort, d’una superfície total de 1.097,60
m2 situada al carrer Lleó I de Llagostera, que confronta al Nord i a l’Est amb el col·legi
públic Lacustària; al Sud amb finca de l’Ajuntament de Llagostera qualificada
d’equipament públic; i a l’Oest amb el carrer Lleó I.
Inscripció: Aquesta finca està constituïda per dues finques registrals independents: la
inscrita al tom 347, llibre 23 de Llagostera, foli 90, finca 1204, i la inscrita al tom 647,
del llibre 43 de Llagostera, foli 171, finca 1912, ambdues del Registre de la Propietat de
Girona.
Amb l’aprovació definitiva d’aquest projecte d’expropiació, l’Ajuntament de Llagostera
va fixar el justipreu d’aquesta finca en la quantitat de 394.550,50 euros, i atès que
aquest acord d’aprovació definitiva portava implícita la declaració d’urgència en
l’ocupació de l’esmentada finca, l’Alcalde, assistit de la Secretària titular, en data 19 de
juliol de 2006 va procedir a ocupar i prendre possessió de la finca expropiada i a
ordenar la consignació a la Caixa General de dipòsit de l’Ajuntament la quantitat de
394.550,59 euros.
La Sra. Mercè Menció Balmaña va mostrar la seva oposició a la valoració fixada per
l’Ajuntament de Llagostera com a preu just de l’expropiació. A resultes d’aquesta
oposició, l’expedient d’expropiació es va trametre al Jurat d’expropiació de Catalunya,
Secció de Girona a fi que resolgués sobre el preu just.
El Jurat d’expropiació de Catalunya va resoldre sobre el preu just el dia 23 de maig de
2007, notificat a l’Ajuntament el dia 25-07-07, fixant-lo en la quantitat de 880.765,66
euros (premi d’afecció inclòs).
Contra aquesta resolució l’Ajuntament va interposar recurs de reposició que ha estat
resolt el dia 5 de febrer de 2008, notificat a l’Ajuntament el dia 13 de febrer de 2008,
per la qual cosa es desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució de 23
de maig de 2007 i, per tant, es confirma l’apreuament fixat pel Jurat d’expropiació en
880.765,66 euros.

Durant el mesos de desembre de 2007 i gener de 2008 hi ha hagut converses entre
l’Ajuntament de Llagostera i els representants de la Sra. Mercè Menció Balmaña, a
resultes de les quals s’ha pactat que ambdues parts accepten com a just preu de
l’esmentada expropiació la quantitat de 850.000 euros, premi d’afecció inclòs.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 8 d’abril de 2008, havent estat
degudament informada que el dia 13 de febrer de 2008 va tenir entrada a l’Ajuntament
de Llagostera la notificació de la resolució del recurs de reposició sobre l’apreuament
fixat pel Jurat d’expropiació, i que per tant el dia 14 d’abril finalitza el termini per a la
interposició del recurs contenciós, va acordar no presentar recurs contenciós sempre
que, com a data límit el dia 10 d’abril, l’Ajuntament disposi d’un conveni signat per la
Sra. Mercè Menció Balmaña que accepta com a just preu de l’expropiació la quantitat
de 850.000.- euros, inclòs el premi d’afecció, interessos i altres despeses derivades del
present expedient, i que es compromet a no interposar recurs contenciós per la seva part,
ni cap altra reclamació en relació amb l’objecte del present expedient d’expropiació.
El dia 10 d’abril de 2008 la Sra. Mercè Menció Balmaña ha comparegut davant
l’Ajuntament i ha signat el conveni pel qual accepta la quantitat de 850.000.- euros,
inclòs el premi d’afecció, interessos i altres despeses derivades del present expedient
d’expropiació de la finca de la seva propietat ubicada al Carrer Lleó I de Llagostera, i es
compromet a no interposar recurs contenciós per la seva part, ni cap altra reclamació en
relació amb l’objecte de l’esmentat expedient d’expropiació.
En base a l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el text del conveni de fixació del preu just en relació amb la finca
situada al carrer Lleó I de Llagostera expropiada a la Sra. Mercé Menció Balmaña
segons el redactat que consta al document de data 10 d’abril de 2008 signat per la Sra.
Menció.
Segon.- Autoritzar l’Alcalde per a la seva signatura i per procedir al pagament de la
quantitat de 455.449,41 euros.”
2.3 Adhesió de l’Ajuntament a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i
causar baixa de la Federació de Municipis de Catalunya.
El Sr. Ramon Soler diu que el dictamen explica clarament la proposta.
El Sr. Jesús Torrent de PSC diu que considera que és una decisió política i partidista.
L’ACM és de CiU i la FMC aglutina molts grups polítics, i té una important vocació
municipalista, per aquest motiu hi votarà en contra.
El Sr. Lluís Postigo d’ICV diu que la Federació defensa els interessos municipals millor
i que els serveis de la FMC són de millor qualitat que els de l’ACMiC, per això hi
votarà en contra.
La Sra. Eugènia Comas diu que ERC hi votarà en contra pels motius ja exposats pels
altres grups de l’oposició.
El Sr. Eduard Galobardes diu que encara que és clar que el canvi respon a motius
ideològics, de fet l’anterior equip de govern va fer el canvi a la inversa, els
Independents hi votaran a favor perquè l’ACM està en ajuntaments nacionalistes.
El Sr. Ramon Soler diu que tant l’ACM com la FMC són associacions municipalistes
integrades per ideologies diverses. Els serveis són tant o millors els de l’ACM. Aquesta
té a favor seu que defensa els municipis petits i no les grans ciutats com la FMC.
S’aprova el dictamen amb el següent resultat:

Votació: Vots emesos: 12 vots
Vots a favor: 6 vots (CiU i IxLL)
Vots en contra: 6 vots (PSC, ICV, ERC)
L’Alcalde utilitza el vot de qualitat, per tant, el dictamen queda aprovat.
“La Comissió Informativa 2 proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Llagostera a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
Segon.- Acceptar els estatuts de l’ACM, els drets i les obligacions que se’n deriven i la
quota corresponent.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per representar l’Ajuntament de Llagostera en les
assemblees i per ocupar-hi els càrrecs que hi puguin correspondre.
Quart.- Sol·licitar la baixa de l’Ajuntament de Llagostera a la Federació de Municipis
de Catalunya.”
2.4 Aprovació del Pla de Protecció Civil de Llagostera.
El Sr. Xavier Vilella intervé per explicar el dictamen. Exposa que l’Ajuntament va
demanar subvenció per elaborar aquest Pla. Que es va obtenir una part l’any 2005 i
l’altra l’any 2007. Aquestes subvencions cobreixen pràcticament l’import dels treballs
de redacció.
El Sr. Jesús Torrent pel PSC comenta que el Pla de Protecció Civil va ser lliurat a
l’Ajuntament a principis de desembre de 2007 i que no ha estat informat fins a primers
de març de 2008, i que per això la UDG no ha tingut temps d’adaptar-lo i més a més la
necessitat d’aprovar aquest Pla ha provocat la necessitat de fer aquest Ple extraordinari.
Ha estat una badada no tramitar-lo abans. Demanaria que els temes no es retardessin.
El Sr. Lluís Postigo d’ICV diu que aquest Pla va ser encarregat per l’anterior equip de
govern perquè un municipi com Llagostera el necessita segons la normativa vigent.
El mateix Pla de Protecció Civil preveu les seves actualitzacions. Prega que es facin i
que no quedi en una lleixa, sinó que s’apliqui i que s’utilitzi pels sectors afectats, encara
que espera que no es donin casos d’emergència.
Hi votaran a favor.
El Sr. Toni Navarro diu que hauria volgut tenir mes informació sobre aquest tema i
també demana que s’actualitzi i s’utilitzi.
Hi votaran a favor.
Eduard Galobardes d’Independents per Llagostera diu que és cert que el document que
es porta a aprovació va entrar a l’Ajuntament el desembre passat. Que com a Regidor
d’Urbanisme es vol fer responsable que s’ha prioritzat la resolució d’alguns taps en
temes de llicències d’activitats i obres i altres temes més urgents. El termini de 3 mesos
amb què s’ha informat i preparat per a l’aprovació no es pot considerar excessiu i s’han
prioritzat els serveis als ciutadans.
Votació:
Vots emesos: 12 vots.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen:
“D’acord amb l’article 17 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya en sessió de la Junta de Govern Local, tinguda el 22 de novembre de 2005,

l’Ajuntament aprovà el conveni amb la Universitat de Girona per a l’elaboració,
implantació i actualització del Pla de Protecció Civil Municipal, incloent els manuals
d’actuació INFOCAT, TRANSCAT, SISMICAT I INUNCAT.
De conformitat amb el que estableix l’article 48 de la mateixa llei, s’ha sotmès al tràmit
d’informació al públic, mitjançant convocatòries al BOP, Punt Diari i Tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, el Pla de Protecció Civil Municipal de Llagostera.
Que durant el termini d’informació al públic no s’han presentat al·legacions.
En base a l’exposat, la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla de Protecció Civil Municipal de
Llagostera.
Segon.- Trametre un exemplar del Pla a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
per a la seva homologació.
Tercer.- Publicar els acords d’aprovació del Pla de Protecció Civil Municipal de
Llagostera en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.”
2.5 Modificar el representant de l’Ajuntament en el Consorci de les Vies Verdes.
L’Alcalde explica que el canvi es deu que l’actual representant el Sr. Vilella per la seva
feina de pagès es veu impedit d’assistir a les reunions que se solen celebrar a les 19
hores.
Tots els grups polítics anuncien el seu vot favorable i s’aprova el següent dictamen per
unanimitat:
“D’acord amb la legislació vigent i els estatuts, les bases i els reglaments que regeixen
els patronats municipals, els consells i els òrgans col·legiats on està representat
l’Ajuntament, es proposa al Ple el següent acord:
Primer.- Modificar el representant de l’Ajuntament de Llagostera en el Consorci de les
Vies Verdes, que actualment és el Regidor de Medi Ambient Sr. Xavier Vilella Bayé i
nomenar l’Alcalde Sr. Fermí Santamaria Molero:
CONSORCI DE LES VIES VERDES
Càrrec
Representant

Nom
Fermí Santamaria Molero

Grup polític
CiU

Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes.”
2.6 Aprovació definitiva del projecte executiu per a la pavimentació amb gespa
artificial del camp de futbol municipal.
El Sr. Fermí Santamaria explica que el projecte de gespa artificial del camp de futbol ha
obtingut l’informe favorable del Consell Català de l’Esport i que d’aquesta manera es
podran sol·licitar i obtenir ajuts i subvencions per a la seva construcció.
El Sr. Jesús Torrent del PSC diu que es podria haver aprovat el plec de clàusules
juntament amb aquesta aprovació definitiva del projecte per anar mes ràpid en la

tramitació d’aquest expedient. No es vol criticar cap àrea, però es vol deixar constància
que això es podia haver fet així.
Anuncia el vot a favor del seu grup.
El Sr. Lluís Postigo per ICV diu que fer un nou projecte com s’ha fet ha endarrerit tot el
procés, i que es podia haver aprofitat el que havia encarregat l’anterior equip de govern.
Caldria tenir aprovat el mapa d’instal·lacions perquè podria ser que puntués en la
propera convocatòria de subvencions i ajuts.
Es podria haver aprovat el plec de condicions en aquest mateix Ple i, en tot cas, quan
abans millor.
L’actual projecte no resol les grades i l’accés per a minusvàlids. No es reformen els
antics vestidors, ni es reforma el bar. S’hauria d’haver fet un projecte integral i
executar-lo per fases.
Anuncia el vot favorable del seu grup.
El Sr. Toni Navarro d’ERC diu que no es vol repetir en el tema de donar més celeritat
als tràmits, però que en quedi constància.
Fa alguns Plens va fer referència al tema de la recollida d’aigües i creu que es podria
haver resolt millor.
Anuncia el vot favorable del seu grup
El Sr. Eduard Galobardes diu que sorprèn que per una banda es digui que no s’ha de
canviar el projecte i per altra es proposin alternatives.
Fins ara no hi ha hagut la voluntat política de tirar endavant aquest projecte. No hi ha
endarreriments en la tramitació, ni per culpa del pressupost ni per la tramitació, de fet es
el primer cop que es preveu en el pressupost la partida necessària per fer el camp de
futbol de gespa artificial. L’endarreriment ve perquè fins ara no hi ha hagut la voluntat
d’executar aquest projecte.
El Sr. Fermí Santamaria diu que el projecte anterior estava informat desfavorablement
pel Consell Català de l’Esport. El juny passat va resultar que alguns ajuntaments varen
desistir dels ajuts que tenien i que Llagostera no s’hi va poder acollir per aquest informe
desfavorable.
El projecte de gestió s’ha aprofitat. No és que hi hagi hagut la voluntat de no aprofitar
res, sinó que l’equip redactor tal com es va explicar en el Ple de l’aprovació inicial del
projecte es va negar a fer mes esmenes.
En resposta al Sr. Toni Navarro diu que és curiós que en el seu projecte no es preveia
l’estalvi d’aigua i es feia el reg amb aigua de boca.
Els accessos, grades i bar segurament es podran renovar en una segona fase, el que
interessava més era agilitar la pavimentació al màxim. Es vol que el camp de futbol per
a la propera temporada, i si es possible la pretemporada, sigui una realitat.
El Sr. Lluís Postigo diu que la puntuació que es va obtenir a la convocatòria de
subvencions va ser baixa, era el següent de la llista, el primer que hagués entrat si un
altre renunciava. De fet a la convocatòria es va presentar una memòria valorada i no un
projecte. Va ser més tard que es va elaborar el projecte.
El projecte anteriorment redactat segurament tenia mancances, igual que el que ara
s’aprova, l’enginyer municipal podia informar com a fet amb aquest nou i demanar les
esmenes.
Vol aclarir també que l’actual camp de futbol va ser construït fa 60 anys i que el retard
no ve dels 8 darrers anys de govern de l’Entesa. El govern de l’Entesa va haver de
prioritzar altres obres com la llar d’infants i altres equipaments, i no es pot fer tot.

Per experiència vol aconsellar a l’Alcalde que utilitzi amb moderació el terme “és una
realitat” perquè li poden passar factura, és millor dir que es una prioritat.
El Sr. Toni Navarro diu que no ha volgut dir que s’havia de refer el projecte. El tema de
l’aigua és cert que no hi era a l’anterior projecte. Els tècnics que varen fer el projecte
varen dir que no hi havia necessitat de fer aquestes obres.
L’equip de govern anterior va refer els vestidors perquè CiU no havia tingut la
sensibilitat de refer-los en 20 anys que feia que es demanava.
El Sr. Ramon Soler vol dir que la reforma del vestidors va ser una proposta de CiU quan
estava a l’oposició, en concret d’ell.
La situació actual de l’aigua fa molt necessari que es pugui reutilitzar l’agua i no es faci
amb aigua de boca. El rec d’un camp de futbol d’aquestes característiques ha de ser
constant.
El Sr. Fermí Santamaria diu que la pavimentació en aglomerat que preveia el projecte
anterior és molt més fàcil que s’escalfi que no pas la grava que hi ha a l’actual. Quan
comença a fer calor s’agraeix molt. A més a més la grava evita moltes lesions. Quant
als vestidors, vol recordar que durant la primera legislatura democràtica, que ell era
regidor d’esports, es varen renovar en aquell moment. Els actuals vestidors estan fets
malbé, no és culpa de l’equip de govern anterior, vosaltres no sou paletes. Només afegir
que el camp de futbol, si abans no era una prioritat, ara sí que ho és.
El Sr. Toni Navarro diu que els vestidors s’han de modificar perquè estan molt
malament. El satisfà el que acaba de dir el Sr. Soler quan diu que l’equip de govern va
cedir a la pressió de CiU, que estava en minoria, i espera que l’actual equip de govern
cedeixi a les sol·licituds de l’oposició.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova amb el següent resultat:
Votació: 12 vots emesos
S’aprova per unanimitat.
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 30.01.2008 va aprovar inicialment el
“projecte executiu per la pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol
municipal” que promou el propi Ajuntament i ha redactat l’enginyer Víctor Payró Milan
de l’enginyeria ambiental E-NATURA S.C., amb un pressupost d’execució per
contracta de 727.109,52 euros, IVA inclòs.
Aquest projecte ha estat exposat al públic per un termini de 30 dies, mitjançant edictes
publicats al diari El Punt de 14 de febrer de 2008, al BOP núm. 34, de 18 de febrer de
2008, al DOGC núm. 5075, de 21 de febrer de 2008 i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, sense que en aquest tràmit s’hagi presentat cap al·legació.
Atès que les condicions i esmenes imposades al projecte en l’acord d’aprovació inicial
han estat incorporades al projecte visat amb el núm. 830176, de data 28.03.2008.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 2.04.2008.
Vist l’informe favorable emès pel Consell Català de l’Esport en data 12.03.2008.
D’acord amb l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normativa
concordant.
Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament el “projecte executiu per la pavimentació amb gespa
artificial del camp de futbol municipal” promogut per l’Ajuntament i redactat per
l’enginyer Víctor Payró Milan de l’enginyeria ambiental E-NATURA S.C., amb un

pressupost d’execució per contracta de 727.109,52 euros, IVA inclòs, amb l’obligació
per part del tècnic redactor d’introduir en el projecte les dues esmenes que es diran a
continuació:
1. Modificar el pressupost de l’Estudi de seguretat i salut per tal que el preu
d’execució per contracta amb IVA sigui de 2.899,36 euros i no els 2.499,45 euros
que figuren en la documentació aportada.
2. Igualment, i en relació a les xarxes protectores de darrera les porteries, haurà
d’incorporar un plànol que les reflecteixi atès que vénen contemplades en els
amidaments però no reflectides en els plànols del projecte.
Segon.- Un cop esmenada la documentació aprovada definitivament en el sentit
anteriorment exposat, es publicarà l’acord d’aprovació definitiva en el BOP, DOGC i
tauler d’anuncis de la Corporació.
Tercer.- Notificar-ho al tècnic redactor perquè en el termini de 15 dies introdueixi en el
projecte les dues esmenes i el presenti, per quadriplicat, a les oficines municipals.”
2.7 Aprovació de l’informe emès sobre taula d’equivalències d’activitats
ramaderes per a la interpretació de l’art. 147.8 del POUM.
Es deixa sobre la taula per comprovar els càlculs de les equivalències de l’informe.
3r.- PRECS I PREGUNTES.El Sr. Fermí Santamaria anuncia que anirà a la ràdio amb micro obert el dia 2 de maig i
que convida tothom a fer preguntes.
El Sr. Jesús Torrent del PSC pregunta:
Sobre el tema de l’aigua, el Consell Comarcal prepara una ordenança tipus, Llagostera
es planteja aprovar-la?
Com està el tema de la construcció dels dipòsits que s’havien de fer?
Què passa amb el pous que està fent Rec Madral?
Hi ha un hidrant trencat al polígon industrial que perd aigua fa 3 dies, què passa amb
això?
El Sr. Fermí Santamaria diu que ara per ara no es pot multar la gent si no compleix amb
les restriccions d’aigua perquè no hi ha ordenança, per això se’n vol aprovar una.
Es fan actuacions d’estalvi i es dóna exemple no regant les zones verdes, la gespa i
buscant una opció per regar només els arbres.
Des del butlletí es dóna informació sobre l’obligació d’estalviar i es vigilen les rentades
de cotxes.
De l’hidrant no en sabia res i buscarà informació.
Rec Madral encara no té llicència. Hi ha un informe favorable de l’ACA i l’Ajuntament
ha informat favorablement l’obertura d’un pou amb el compromís de Rec Madral de
subministrar aigua amb prioritat a les urbanitzacions de Llagostera.
Sobre el nou dipòsit, s’està buscant el finançament davant l’ACA i pot ser que el
PUOSC també ho subvencioni.
El Sr. Toni Navarro diu que en el tema de les piscines, el 10% de l’aigua s’ha de
regenerar cada dia.

El Sr. Eduard Galobardes diu que sí que és una mesura d’higiene, només quan està en
ús la piscina.
El Sr. Lluís Postigo d’ICV diu que a la publicació d’informació municipal hi ha una
errada a les dades que es dóna de les obres del Puig del General, ja que les
modificacions de l’àrea infantil varen ser impulsades per l’anterior equip de govern i no
per l’actual. Només cal mirar l’acta de la visita d’obres.
També vol fer un prec pel que fa als pous de Rec Madral, l’anterior equip de govern va
intentar que aquesta empresa particular no tragués més litres d’aigua dels que té
concedits, i que no donés servei a poblacions veïnes que l’Ajuntament de Llagostera no
pot controlar.
El nou dipòsit a construir podrà donar abastament a les urbanitzacions en lloc de Rec
Madral. Anima l’actual equip de govern que parli amb els Alcaldes de Vidreres i
Caldes, que estan fent gestions amb l’ACA per connectar-se al Pasteral. Igualment
anima a recuperar la subvenció que es tenia concedida de l’ACA i que es va perdre per
no haver executat el dipòsit.
El Sr. Ramon Soler diu que un dels compromisos de PUOSC és facilitar la subvenció de
l’ACA i afegir-hi la resta.
El Sr. Toni Navarro d’ERC demana per què l’Ajuntament no ha entrat en la campanya
feta pel Consell Comarcal sobre reductors connectats a les aixetes.
I per la recuperació del pou de l’estació, perquè no s’ha fet petició de subvenció?
El Sr. Fermí Santamaria diu que no s’ha de fer obres per recuperar-lo.
El Sr. Toni Navarro diu que sí i que les subvencions que es donen són de fins al 80% de
l’import de les obres.
El Sr. Jesús Torrent pregunta si s’ha demanat la subvenció pels compostadors.
El Sr. Xavier Vilella respon que sí.
El Sr. Jesús Torrent pregunta per l’obra de canalització de la riera Gotarra
El Sr. Fermí Santamaria respon que aquest projecte es va presentar al PUOSC.
El Sr. Jesús Torrent pregunta pel PAU-2.
El Sr. Fermí Santamaria respon que s’està reestudiant el sector perquè el projecte
presentat conté molts indivisos.
La Sra. Montse Masdevall per ICV vol fer una pregunta: com va anar la reunió amb els
joves del poble a la qual no es va convidar cap regidor de l’oposició? I un prec: Que un
altre dia se’ls convidi.
La Sra. Cristina Campeny diu que la convocatòria va ser per a joves de menys de 30
anys i no va considerar necessari convidar els membres de l’oposició perquè era una
reunió de treball. Que en Fermí li va comentar que potser seria millor convidar-los, però
ella en el seu moment havia considerat que no calia. Per tant, ho poden considerar com
un oblit i procurarà no tornar a oblidar convidar-los.
La valoració és molt positiva. Dels dos trams d’edat, el primer va ser en el que hi va
haver més assistència. De totes maneres aquest només és un punt de partida i una bona
experiència que caldrà repetir.

La Sra. Montse Masdevall pregunta quins són els criteris que utilitza l’equip de govern
per atorgar les subvencions.
El Sr. Fermí Santamaria diu que suposa que es refereix en concret al cas de la família
que ha tingut trigèmins. Aquest és un cas excepcional que no s’havia donat abans a
Llagostera i es va lliurar la quantitat de 600 euros a aquesta família, que es varen
imputar a despeses de protocol.
La Sra. Montse Masdevall diu que sembla que no se segueix cap criteri a l’hora de
donar ajuts.
La Sra. Cristina Campeny diu que això no és cert i que des de Serveis socials es donen
molts ajuts que sempre van acompanyats d’un informe social.
El Sr. Fermí Santamaria diu que aquest ajut es va donar a aquesta família de forma
excepcional.
Un prec d’ICV: Hi ha moltes queixes de danys produïts per la desbrossadora de la
brigada. Caldria senyalitzar la zona abans de passar-hi perquè els cotxes no hi
aparquessin.
El Sr. Fermí Santamaria diu que se senyalitzen els treballs de desbrossament.
El Sr. Lluís Postigo diu que si es posessin aquests senyals no s’haurien de lamentar més
danys.
Una pregunta: Si les denúncies del concessionari de l’abocador al concessionari de la
recollida s’han gestionat?
El Sr. Xavier Vilella diu que l’abocament d’envasos de plàstic no era de la recollida del
poble.
El Sr. Lluís Postigo diu que si s’aboquen residus no recollits a Llagostera encara és més
greu.
El Sr. Lluís Postigo diu que hi ha un registre d’entrada que posa de manifest la mala
gestió dels residus de l’abocador de Solius i vol que quedi constància que no s’està
d’acord que no se sancionin aquests fets i no es faci res contra la gestora de l’abocador.
La Sra. Eugènia Comas d’ERC vol fer dues preguntes: En primer lloc si és veritat que a
la reunió de joves la regidora de joventut va dir que el programa de CiU per als joves no
es podrà tirar endavant, és cert?
La Sra. Cristina Campeny exposa que el que ella va dir és que si es fa tot el programa
de participació ciutadana per elaborar el Pla Local de joventut, un cop fet el procés
participatiu, el resultat d’aquest no pot quedar condicionat per un programa electoral i
que el Pla Local es farà en base al resultat del procés participatiu i no del seu programa
electoral.
En segon lloc, quan es tirarà endavant el Pla Local de Joventut?
La Sra. Cristina Campeny respon que al més aviat possible. Però es vol fer bé i per això
no es pot condicionar a la convocatòria de subvencions. Tot el camí es farà al llarg de
2009 i se li destinarà el temps que requereixi perquè surti bé.
El Sr. Jesús Torrent del PSC diu que es va cedir un espai a una colla de carnaval. A les
altres tres colles també se’ls cedirà un espai si ho demanen?
El Sr. Fermí Santamaria diu que te constància que aquell espai el comparteixen totes les
colles, encara que formalment la cessió només la demanés una.

El Sr. Lluís Postigo d’ICV diu que el PUOSC s’ha resolt fa pocs dies. Hi ha un període
d’al·legacions de 20 dies. Es pensa presentar al·legacions? Voldria saber en quin sentit.
Vol deixar constància que la proposta feta per l’Ajuntament no és la que hauria fet ell,
sobretot pel que fa a la línia de les urbanitzacions. Per biblioteques només es va
demanar mobiliari i res per a redacció i direcció de projectes. El darrer quadrienni es va
obtenir 1.200.000.- euros i en el d’ara uns 800.000.- és a dir un 28% menys per un
quinquenni.
El Sr. Ramon Soler diu que a la reunió amb la responsable del govern els va animar a
fer les recepcions de les urbanitzacions, perquè no es podia optar a la línia
d’urbanitzacions si aquestes no estaven recepcionades com és el cas de totes les de
Llagostera.
Pel que fa al sistema de repartiment de les subvencions, considera que ha estat sectari.
Per abiblioteques es va fer una queixa i es faran al·legacions. La representant del
govern els va manifestar que en tema de biblioteques, aquest quinquenni, només se
subvencionava la construcció. Es faran al·legacions a l’anualitat dels 650.000 euros que
s’han atorgat per al nucli antic per a l’any 2010. El nucli antic estaria perfectament
inclòs en els objectius del programa ET i només s’han atorgat 100.000 euros per aquest
concepte. Durant aquest quinquenni, a més a més, cada any es faran al·legacions i en
total s’espera obtenir més diners que els concedits inicialment, encara que haver
d’al·legar cada any no és un bon sistema.
No es pot dir que estiguin satisfets de la formulació del PUOSC i convida l’oposició en
la mesura de les seves possibilitats a col·laborar a millorar els diners obtinguts. El
termini per presentar a al·legacions s’acaba el dia 3 de maig.
La Sra. Eugènia Comas pregunta si s’ha parlat amb els veïns i els comerciants de les
obres del Pla d’accessibilitat. I si s’ha arribat a un acord amb el concessionari de la zona
blava.
El Sr. Fermí Santamaria diu que s’ha parlat amb els veïns i el responsable de les places
de pàrking de la plaça Catalunya. Feta la canalització, es faran les obres per trams per
facilitar el trànsit de persones i vehicles
Les obres són problemàtiques, però estan a la disposició de qualsevol veí que tingui
problemes.
Pel que fa al concessionari, vol informar que hi ha un esborrany de conveni per crear
una zona verda per als veïns, a part de la blava.
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.
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA

ACTA Nº 6/2008 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 30 D’ABRIL DE 2008.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia trenta d’abril de l’any dos mil vuit es
reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència de l’Alcalde
Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors Srs. Montserrat Vilà
Añón, Ramon Soler Salvadó, Cristina Campeny Planas, Xavier Vilella Bayé, Jesús
Torrent Bosch, Santiago Masip Campos, Lluís Postigo García, Montserrat Masdevall
Roca, Eugènia Comas Alsina, Antoni Navarro Robledo i Eduard Galobardes Jorba.
Excusa la seva assistència el Regidor Sr. Josep Aliu Mundet.
Actua de Secretària accidental la Sra. Marta Vila Gutarra.
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 27-2-2008, 2-42008 i 17-4-2008.
Acta del dia 27 de febrer de 2008:
Es deixa sobre la taula.
Acta del dia 2 d’abril de 2008:
S’aprova amb esmenes.
Acta del dia 17-4-2008:
S’aprova.
2n.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I D’ACORDS
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ
ANTERIOR:
2.1 Decrets d’Alcaldia i d’altres qüestions de Presidència.
L’Alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia dictades fins al dia d’avui i diu
que es troben a disposició de qualsevol que les vulgui examinar.
També dóna compte dels següents convenis signats amb l’Ajuntament:
-Conveni de col·laboració amb l’Associació per a la Promoció de l’Espectacle Infantil i
Juvenil a Llagostera durant l’any 2008.
-Conveni de col·laboració amb el Casino Llagosterenc per a la realització d’activitats
durant l’any 2008.
-Conveni de col·laboració amb el Casal Parroquial Llagosterenc per a la realització
d’activitats durant l’any 2008.
-Conveni de col·laboració amb la Colla Gegantera de Llagostera per a la realització
d’activitats durant l’any 2008.
-Conveni de col·laboració amb l’associació juvenil Joves per la Terra per a la realització
d’activitats durant l’any 2008.
-Conveni de col·laboració amb l’associació cultural El Papu-Tisores per a l’edició de la
publicació local El Butlletí de Llagostera durant l’any 2008.
-Conveni de col·laboració amb l’Associació Esportiva G.E. Bell-Matí per a la
realització d’activitats durant l’any 2008.

3r.- DICTÀMENS DE LA COMISSSIÓ INFORMATIVA Nº 2:
3.1 Aixecament puntual de la suspensió de llicències per a la construcció d’un
habitatge i adaptació topogràfica al Passeig Tomàs Boada nº 5.
El Sr. Eduard Galobardes explica l’aixecament puntual de la suspensió de llicències.
Diu que no hi ha cap raó per mantenir la suspensió i seria absurd fer-ho. Calia valorarho per a l’adaptació topogràfica, però el solar és pla i no hi ha impediments.
El Sr. Jesús Torrent diu que espera que el que diuen els tècnics en el seu informe sigui
segur. Hi confien. El seu vot serà l’abstenció.
El Sr. Lluís Postigo manifesta que el seu vot serà l’abstenció. En el seu moment ja
varen dir que s’hauria d’haver comprat primer la finca de Can Mario Sastre. En el
primer croquis es preveia un carrer sobre aquesta finca.
El Sr. Toni Navarro pren la paraula i diu que hi ha una mancança. No hi ha un projecte
definitiu. A l’esborrany semblava que afectava aquesta edificació.
El Sr. Galobardes respon que sembla que no afecta.
Contesta el Sr. Navarro que no és segur. I si al final és que sí, què passarà? Considera
que primer s’hauria de fer un projecte i després fer la suspensió.
El vot del seu grup serà en contra.
El Sr. Galobardes diu que en aquella façana de carrer no hi ha cap sortida de vehicles.
El passatge que queda en aquell carrer és més ample que molts carrers del poble.
Quan ha dit sembla en la seva anterior intervenció no ha estat perquè en dubtés. És
segur que aquesta obra no afecta el projecte d’aparcament.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova amb el següent resultat:
A favor:
6
CiU i IxLL
Abstenció:
4
PSC i ICV
En contra:
2
ERC
“El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener
de 2008, va acordar la suspensió preventiva de tramitacions i de llicències prevista a
l’article 71.1 del Decret Legislatiu 1/2005 per un termini màxim d’un any i en l’àmbit
que tot seguit s’assenyala:
Àmbit : Finca ubicada al Passeig Pompeu Fabra núm. 34, que és la finca cadastral
núm. 1005612DG9310N0001YB; finca ubicada al Passeig Pompeu Fabra núm. 32, que
és la finca cadastral 1005611DG9310N0001BB; finca ubicada al Passeig Pompeu Fabra
núm. 30, que és la finca cadastral núm. 1005610DG9310N0001AB; finca ubicada al
Passeig Pompeu Fabra núm. 28,
que és la finca cadastral núm.
1005609DG9310N0001YB; finca ubicada al Passeig Pompeu Fabra núm. 26, que és la
finca cadastral núm. 1005608DG9310N0001BB; finca ubicada al Passeig Tomàs Boada
núm. 5, que és la finca cadastral núm. 1005646DG9310N0001QB; finca ubicada al
Passeig Tomàs Boada núm. 11,
que és la finca cadastral núm.
1005639DG9310N0001AB; finca ubicada al Passeig Tomàs Boada núm. 13, que és la
finca cadastral núm. 1005638DG9310N0001WB; finca ubicada al carrer Pau Casals
núm. Dup-I, que és la finca cadastral núm. 1005619DG9310N0001MB.

En la mateixa sessió a proposta del grup municipal PSC es va acordar, amb els mateixos
efectes i pel mateix termini, la suspensió preventiva de llicències per modificar la
topografia en finques i parcel·les edificables ordenades amb tipologia d’alineació a vial.
En tots dos casos el Ple va acordar que abans del transcurs de l’any de la suspensió
preventiva proposada i en funció del desenvolupament de les sessions de treball,
reunions, treballs i estudis de la redacció de la modificació puntual del POUM, el Ple
podrà acordar el seu aixecament parcial en els àmbits en què puntualment es consideri
innecessari mantenir-la.
S’ha presentat un projecte d’obres per construir una sèrie d’habitatges unifamiliars
entre mitgeres al Passeig Tomàs Boada núm. 5-11. Segons informe tècnic que consta a
l’expedient, el projecte de construcció presentat no hipoteca la finalitat ni els objectius
de cap de les dues modificacions puntuals del POUM previstes i que varen causar les
esmentades suspensions, per aquest motiu, es proposa al Ple:
1.- Aixecar puntualment les suspensions de llicències acordades en data 30 de gener de
2007 a fi de permetre construir l’habitatge unifamiliar alineat a vial projectat sobre la
finca del Passeig Tomàs Boada núm. 5, segons projecte presentat a l’Ajuntament el dia
7 de febrer de 2008 redactat per l’arquitecte Federico Prats (visat núm. 2008400515 de
6 de febrer de 2008).
2.- Modificar l’àmbit dels acords de suspensió de llicències de data 30 de gener en la
part necessària per adaptar-los al present acord, i per la resta mantenir-los en vigor.”
3.2 Aprovació de l’informe emès sobre taula d’equivalències d’activitats
ramaderes per a la interpretació de l’article 147.8 del POUM.
En aquest punt abandona la sessió el Regidor Sr. Xavier Vilella per tractar-se un tema
del seu interès i s’absté en la votació.
Pren la paraula el Sr. Jesús Torrent per dir que veure l’informe fet per un tècnic extern
els va sorprendre i es varen preguntar per què els tècnics de la casa no ho podien fer. El
darrer informe està basat en les taules del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
No calia un tècnic extern. El Departament esmentat ho hagués calculat. Els porcs és el
que més problemes plantejava perquè el POUM no concretava les equivalències entre
cap de bestiar i URP.
El seu vot serà favorable, però encara que el vot és a favor voldria deixar clar que
aquesta ha de ser considerada una solució transitòria i cal que s’arregli el POUM.
El Sr. Lluís Postigo pren la paraula i diu que celebra que finalment es porti a Ple una
proposta per donar solució a un tema que afecta 4 llicències. El seu vot serà l’abstenció
perquè no acaba de veure clara la solució. El redactat que té el POUM dels porcs està fet
per reduir el nombre de caps de bestiar. En lloc d’utilitzar les URP com a unitat
d’equivalència hauria estat millor utilitzar els kg. de nitrats per any. Si s’hagués fet així,
en lloc de parlar de 23.000 places de garrins s’hauria de parlar de 10.000 places.
També hi ha altres aspectes que no li queden clars, per exemple els porcs d’engreix
s’entén que són porcs de més de 30 kg. Això no coincideix amb la taula d’equivalències
i pot seguir portant problemes.
Per la resta d’animals no prevista al POUM, la referència de les URP li sembla que no
és bona. Diu que caldria una modificació puntual del POUM.
El vot del seu grup serà l’abstenció.
El Sr. Navarro diu que caldria fer una modificació puntual del POUM. Cal planificar.

Per altra part vol dir que abans d’aquesta taula d’equivalències s’havien encarregat tres
estudis. Aquests estudis i les seves despeses es podrien haver estalviat.
El Sr. Galobares diu que no està d’acord amb les objeccions del Sr. Postigo. Des del
punt de vista legal, els criteris d’interpretació són sempre els mateixos: La interpretació
més restrictiva. I per altra part, la normativa s’ha d’interpretar en conjunt. En aplicació
d’aquestes equivalències no es podrà fer tantes places de porcs d’engreix com ha dit el
Sr. Postigo perquè els m2. que cal construir per ubicar-los no seria possible
urbanísticament.
La feina de l’equip de govern potser no és perfecte, però cal celebrar que es doni solució
a temes encallats des de 2004-2005.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova amb el següent resultat:
A favor:
7
CiU, IxLL i PSC(el Sr. Vilella s’ha absentat).
Abstencions: 4
ICV i ERC
“L’article 147.8 del vigent Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) diu
textualment:
“Es prohibeix l’ampliació d’explotacions intensives existents o la construcció de noves
explotacions ramaderes que tinguin una capacitat superior de:
-40.000 places d’aviram o l’equivalent a 500 URP
- 1.500 places de porcs d’engreix (de més de 30 Kg)
- 250 places de truges
- 750 places de vacum d’engreix (vedells) o l’equivalent a 500 URP
- 500 places de vacum de llet o l’equivalent a 500 URP”
Amb aquest article l’Ajuntament ha volgut preservar el municipi dels efectes negatius
que es deriven de la implantació o ampliació d’activitats ramaderes que superen la
càrrega nitrogenada de 500 URP, o l’equivalent, en el seu cas, a 1500 places de porc
d’engreix.
D’ençà de la seva entrada en vigor, però, la redacció literal d’aquest article ha vingut
plantejant diferents problemes d’interpretació, com ara:
a) Determinar quina és la capacitat màxima d’allotjament de les explotacions
d’aviram, de vacum d’engreix (vedells) o de vacum de llet, en funció de les
seves diferents modalitats, tenint en compte la quantitat màxima d’URP (500)
que genèricament tenen assignada.
b) Determinar quina és la capacitat màxima d’allotjament d’una explotació porcina
diferent de la de porcs d’engreix de més de 30KG o de la de truges.
c) Determinar quina és la capacitat màxima d’allotjament de la resta d’explotacions
ramaderes, que no tenen limitat ni el nombre de caps ni la quantitat màxima
d’URP.
Per a una correcta solució d’aquests problemes interpretatius, hom ha considerat
necessari establir una taula d’equivalències que, d’una banda, i sobre la base de la
quantitat màxima d’URP (500) fixada pel POUM, calculi, sense sobrepassar-lo, el
nombre màxim de caps que es podran allotjar en cada una de les diferents modalitats
d’explotació ramadera, i de l’altra, sobre la base de la càrrega nitrogenada que produeix
el nombre màxim de places de porcí (1500 porcs d’engreix de més de 30Kg i 250
truges) previstes en el POUM, calculi, també sense sobrepassar-lo, el nombre màxim de
caps de porcí que es podran encabir en funció de cada modalitat específica.

L’elaboració d’aquesta taula d’equivalències ha estat encarregada a l’enginyer tècnic
agrícola Víctor Sancho Espigulé, el qual l’ha redactat segon informe de data 15.04.2008
que consta a l’expedient.
En aquestes circumstàncies hom creu convenient interpretar l’article 147.8 del POUM
en el sentit que les limitacions que conté quant al nombre màxim de places d’una
explotació ramadera s’ajustaran a la taula d’equivalències incorporada a l’informe
tècnic esmentat.
Per això, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Interpretar l’article 147.8 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)
en el sentit que l’ampliació de les explotacions intensives existents o la construcció de
noves explotacions ramaderes no podrà ultrapassar la capacitat màxima d’allotjament
que per a cada modalitat s’estableix a la taula d’equivalències incorporada a l’informe
de l’enginyer tècnic agrícola Víctor Sancho i Espigulé de 15-04-2008, que consta a
l’expedient, sense perjudici de l’aplicació de la resta de paràmetres previstos en el
POUM i altra normativa sectorial.
Declarar que aquesta interpretació ha estat elaborada en base a les equivalències que
fixa la taula 2 d’equivalències entre places d’animals i URP aprovada pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge i que, per tant, aquesta interpretació estarà en vigor mentre
es mantingui en vigor la taula en què es basa.
Segon.- Aquesta interpretació s’aplicarà a partir de l’adopció d’aquest acord en sessió
plenària, i afectarà igualment tots els expedients en tràmit.
Tercer.- Publicar aquest acord, juntament amb l’informe motivador, en el tauler
d’edictes de la corporació i en el Butlletí municipal, als efectes d’aconseguir la seva
màxima difusió.”
4t.- PROPOSTES:
4.1 Proposta del PSC per destinar a aparcament un espai privat del c/ Santiago
Rusiñol.
El Sr. Jesús Torrent pren la paraula i explica la següent proposta:
“PROPOSTA AL PLE PER INICIAR LES ACCIONS CORRESPONENTS PER
DESTINAR UN ESPAI PRIVAT A APARCAMENT AL NUCLI ANTIC DE
LLAGOSTERA.
De tots és coneguda la falta d’espai per aparcament al nucli antic. Tot i que els espais
que hi ha disponibles són molt limitats, en aquest moment es presenta una oportunitat
que es podria aprofitar.
Al carrer Santiago Rusiñol, prop de la cruïlla dels carrers Sant Pere, Consellers i Joan
Maragall hi ha un espai privat que fins fa poc temps es destinava a magatzem i
comercialització de materials de construcció que en l’actualitat cessa en la seva activitat
i per tant és molt provable que estigui a disposició en el mercat de lloguer.
Aquest espai té uns 1000 m2 i ofereix una capacitat per a uns 50 o 60 turismes.
Per aquest motiu proposem que es valori la viabilitat d’aquesta proposta i s’acordi
iniciar el més aviat possible les negociacions necessàries amb la propietat per tal de
poder disposar d’aquest espai per a l’ús públic com aparcament.
Jesús Torrent Bosch.
Llagostera, 9 d’abril de 2008.

Grup municipal del PSC.”
Explica que la proposta es fa amb la finalitat d’intentar pal·liar les mancances
d’aparcament al nucli antic.
El Sr. Lluís Postigo diu que també tenien propostes a fer per pal·liar la manca
d’aparcaments en aquest sector. Diu que s’ha de continuar treballant per trobar-hi espais
pel voltant. Pensava que en el Pla de Barris potser es faria alguna proposta en aquest
sentit.
La Sra. Eugènia Comas diu que el seu grup ho considerava un terreny molt valuós i que
si la negociació entre les dues empreses no tira endavant, caldria intentar-ho amb la
propietat.
El Sr. Eduard Galobardes diu que la preocupació és comuna per la maca d’aparcaments
i que és difícil trobar-hi solucions.
Diu que seria millor no debatre públicament les propostes urbanístiques. Ell s’ofereix
novament a reconèixer les aportacions i mèrits dels altres grups polítics si
s’aconsegueixen fruits.
El Sr. Jesús Torrent diu que la proposta que es debat pretenia ser transparent per al
propietari i que no cal amagar-se de les coses ni donar la impressió que es vol anar a
pescar o enganyar la gent.
La proposta es retira.
4.2 Proposta del PSC d’adaptació de les fires i mercats a la normativa sanitària.
El Sr. Jesús Torrent explica la següent proposta:
“PROPOSTA AL PLE DE REGULARITZACIÓ I ADAPTACIÓ A LES
NORMATIVES VIGENTS, DE LES FIRES I/O MERCATS QUE ES
DESENVOLUPEN AL MUNICIPI DE LLAGOSTERA.
Com a conseqüència de la voluntat manifesta de l’equip de govern actual de promoure
la realització de fires i/o mercats al municipi de Llagostera i vistes les deficiències que
hi va haver a la darrera fira del Romans del dia 15 de març pel que fa a la
comercialització de productes alimentaris de les quals destaquem les següents:
 Molts aliments no estaven protegits de la pols ni de qualsevol brutícia que els
pugues caure.
 Gran part dels productes alimentaris no estaven degudament etiquetats.
 Hi havia productes que s’han de mantenir en fred per a la seva conservació com
ara cremes i mató, que estaven a temperatura ambient.
I tenint en compte que l’Ajuntament és el responsable de les condicions en que es
desenvolupa una fira i/o mercat al municipi.
Proposem a l’equip de govern l’adopció de les següents mesures:
1. Que totes les fires i/o mercats que es desenvolupin a la vila de Llagostera
s’adeqüin a la normativa que els afecta.
2. Que es faci un recull dels requisits mínims que han de reunir les parades, en
especial les que es dediquin a la venda d’aliments:



Que es pugui demostrar l’origen de tots els productes. Que l’etiquetatge
sigui correcte. Que es disposi de les dades de la inscripció de l’empresa
al Registre Sanitari corresponent.
 Que s’eviti qualsevol risc de contaminació i d’alteració dels aliments, per
aquest motiu, les parades hauran de disposar de les instal·lacions
suficients que garanteixin la protecció i la conservació dels aliments.
 Que els participants a les fires compleixin les condicions generals de
caràcter fiscal i de la seguretat social.
3. Que es comuniquin els requisits mínims als interessats.
4. Que l’autoritat municipal competent verifiqui el compliment de les disposicions
establertes en el moment de la instal·lació de la fira i/o mercat i actuï en
conseqüència.
Jesús Torrent Bosch.
Llagostera, 9 d’abril de 2008
Grup municipal del PSC.”
Explica que només demana que l’equip de govern faci un redactat amb els requisits que
han de complir els firaires i marxants i que controlin que s’apliquin aquestes mesures
com ara tenir els aliments tapats o guardar-los a una temperatura adequada.
Pren la paraula el Sr. Ramon Soler per dir que a totes les fires que es fan al poble es
demana el carnet de manipulador d’aliments, etc., que hi ha la voluntat d’evitar
problemes.
Agafen la proposta del PSC i sol·licita que el Sr. Torrent faci aquest llistat de requisits.
Si s’accepta hi votaran a favor.
El Sr. Lluís Postigo diu que admet la bona intenció de la proposta, però no cal sotmetre
a consideració del Ple si cal o no aplicar la normativa. El que s’ha de fer és complir-la i
no cal acordar-ho expressament per Ple. El vot del seu grup serà l’abstenció.
El Sr. Toni Navarro diu que el vot del seu grup serà a favor.
La normativa és per a tots els municipis i li sorprèn que el vot de l’equip de govern
depengui de si el PSC faci o no el llistat de requisits.
El Sr. Ramon Soler diu que el que ha volgut dir és que ja hi ha una normativa. El que
demana és si el PSC vol fer el redactat per passar als firaires.
El Sr. Jesús Torrent diu que evidentment el redactat no el farà ell, però si que s’ofereix
a col·laborar en la redacció del llistat de normes i requisits.
Tots els manipuladores d’aliments tenen el seu registre sanitari, que tots els aliments
han de portar per saber qui respon del fet que aquells aliments compleixin les normes
sanitàries. Els aliments, si s’han de tenir en fred, s’ha de complir. Els propietaris de les
parades ja saben el que han de fer, però si s’ho estalvien.....per a ells, millor.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb el següent resultat:
A favor:
10
(CiU, IxLL, PSC i ERC).
Abstencions: 2
(ICV)
4.3 Proposta d’IC-EUiA d’adequació d’un pas de vianants entre el nucli urbà i la
fàbrica Redpoint.
El Sr. Postigo explica la següent proposta:

“PROPOSTA EN RELACIÓ A L’ADEQUACIÓ D’UN PAS PER A VIANANTS
ENTRE LA FÀBRICA “RED POINT” I EL NUCLI URBÀ
Entre els diferents temes que estava treballant l’equip de govern de l’Entesa trobem
l’adequació d’un pas per a vianants entre la fàbrica “Red Point” i el nucli urbà.
Es pretenia, d’aquesta manera, resoldre la demanda que tant la direcció com les
treballadores de la fàbrica Red Point feien a les administracions competents perquè
garantissin la seguretat dels vianants en el tram que separa aquesta activitat industrial
del nucli urbà del poble de Llagostera.
Ara el grup municipal d’ICV-EUIA fa seva aquesta demanda i la planteja al Ple de
l’Ajuntament perquè la resolgui definitivament.
Efectivament, l’estretor de la carretera que comunica les poblacions de Llagostera i
Caldes de Malavella (GI-674) és manifesta i del tot insuficient per al pas simultani i
segur de vianants i vehicles.
No és un tema nou, tant és així que farà aproximadament deu anys va comportar la
pèrdua d’una vida, la Carmen Morera, veïna de Llagostera i treballadora de la fàbrica.
Les obres de construcció de la rotonda de la carretera C-253 a, a la cruïlla amb la
carretera de Caldes, i la posterior adequació de la GI-674, lluny de solucionar aquest
problema el va agreujar amb la col·locació de tanques metàl·liques (viones) en l’espai
utilitzat per el pas de les persones.
L’actuació només afectaria dues parcel·les, les núm. 54 i 56 del polígon 11 del cadastre
de rústica. L’anterior equip de govern de l’Entesa va contactar amb els dos propietaris
afectats i amb els serveis territorials de Carreteres a Girona. Amb els propietaris varen
convenir que seria suficient amb una franja d’un màxim de dos metres seguint la
carretera, i que la millor fórmula seria la cessió gratuïta d’ús amb reserva de domini.
Amb els serveis territorials varen convenir que l’execució de les obres anirien a càrrec
seu.
Per tot això proposem al Ple l’adopció del següent acord:
UNIC.- Donar continuïtat a les gestions fetes per l’anterior equip de govern per tal
d’adequar un pas per a vianants entre la fàbrica “Red Point” i el nucli urbà.”
Explica que ja era un problema abans i ara amb la rotonda encara ho és més. La Carmen
Morera va morir atropellada en aquest tram de carretera. L’Entesa es va posar en
contacte amb els dos propietaris dels terrenys i amb Carreteres, que es va oferir a fer
aquesta actuació si l’Ajuntament posava els terrenys a la seva disposició.
El Sr. Fermí Santamaría diu que certament és un problema antic. Quan ell era Regidor
de Governació ja es varen fer gestions tant amb el gerent de la fàbrica com amb els
propietaris de terrenys colindants. Ara també s’han fet gestions amb Carreteres i han
manifestat que si l’Ajuntament disposa dels terrenys, ells faran l’obra.
També cal dir que es va sol·licitar per escrit un pas amb semàfor davant de
PROMACOR. Carreteres diu que ho intentarà i si no pot aquest any, serà el següent.
Hi votaran a favor, però que quedi clar que l’equip de govern ja s’està ocupant del
tema.
El Sr. Jesús Torrent diu que el vot del seu grup serà a favor, però recorda que l’anterior
Regidora Sra. Montserrat Pla ja s’havia ocupat d’aquest tema. Si fos possible, aniria bé
continuar el camí fins al carril bici.
El Sr. Toni Navarro diu que el vot del seu grup també serà a favor. Igualment demana
que si es pogués donar continuïtat fins al carril bici aniria bé. També caldria buscar una
solució per travessar per la rotonda.

L’Alcalde Sr. Fermí Santamaría diu que el vot de l’equip de govern serà favorable, però
que quedi constància que ja s’havia començat a treballar-hi. La condició que hi posa
Carreteres és que el pas vagi paral·lel a la carretera perquè no hi ha cap més opció.
Per tant, la proposta s’aprova per unanimitat.
L’Alcalde manifesta que es modifica l’ordre del dia i el punt 4.4 es passarà a tractar al
final de l’apartat de propostes, per tant, a continuació es tractarà el 4.5.
4.5 Proposta d’ICV-EUiA-EPM en relació als solars de la zona industrial que
estan sense edificar.
El Sr. Postigo explica la següent proposta:
“PROPOSTA EN RELACIÓ ALS SOLARS DE LA ZONA INDUSTRIAL QUE ES
TROBEN SENSE EDIFICAR.
Mentre continuen els tràmits administratius per urbanitzar els nous sectors industrials
previstos al planejament (POUM), sectors SUD-11 i SUD-12.
I mentre s’aproven els projectes d’urbanització dels sector SUD-10 i de reurbanització
del carrer Indústria, ambdós inclosos en el pressupost municipal del 2008.
És convenient recordar als propietaris de solars de la zona industrial (clau 15) de
Llagostera l’obligació que tenen de destinar-los a l’ús previst al planejament, és a dir a
l’ús industrial, i la obligació que té l’Ajuntament d’evitar la retenció especulativa de
solars.
Per tot això, proposem al Ple l’adopció del següent ACORD:
ÚNIC.- Recordar als propietaris de solars de la zona industrial que no estan construïts
ni ocupats per cap activitat que el passat 31 de març del 2006 es va publicar l’aprovació
definitiva de la modificació del POUM que estableix un termini de dos anys (a comptar
des de la data de publicació) per emprendre l’edificació dels solars. Passat aquest
termini (acaba el proper 30 de març 2008) l’Ajuntament podrà constituir el Registre
municipal de solars sense edificar, seguint els tràmits previstos per la legislació vigent.
Llagostera, 5 de març del 2008.
LLUIS POSTIGO GARCIA
Portaveu del grup municipal d’ICV-EUIA. “
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que fa dos anys es va fer una modificació de POUM
per fixar els terminis en quÈ estan obligats a edificar els propietaris de les zones
industrials. Fet això, fa dos anys, a partir del dia 31 de març de 2008 es podria constituir
el registre de solars sense edificar. Només queden algunes parcel·les i seria bo recordar
als propietaris que l’Ajuntament pot fer aquest registre. La intenció d’aquesta proposta
és potenciar i promocionar el sòl industrial. Vol recordar a l’equip de govern que en
aquest mateix sentit caldria treure a subhasta les parcel·les industrials de l’Ajuntament.
El Sr. Galobardes diu que el seu grup hi votarà en contra. El sòl està adscrit a una funció
social. No es pot retenir el sòl per especular. Reconeix l’encert del que es va fer en el
seu moment i el resultat ha estat que només queden tres parcel·les per edificar. Costa
anar a reclamar coses que el propi Ajuntament no ha fet. Primer ha de vendre i donar

exemple. Votarà no a crear el registre de solars sense edificar. Votaria sí a recordar als
propietaris la seva obligació d’edificar.
El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que primer s’ha de donar exemple des de
l’Ajuntament. Precisament el pressupost municipal reflecteix la intenció de revitalitzar
el sòl industrial encara que alguns grups de l’oposició ho han criticat. Però primer s’ha
d’urbanitzar i llavors treure-ho a subhasta.
El Sr. Torrent diu que el vot del seu grup serà a favor.
El Sr. Navarro diu que també hi votaran a favor. No es va criticar la venda de terrenys
industrials, només que a la Comissió Informativa es va exposar el dubte de si
s’arribarien a vendre.
El Sr. Postigo diu que l’Entesa ja va encarregar el projecte d’urbanització del SUD-10,
per tant pel que fa a aquesta política de revitalització del sòl industrial, l’anterior equip
de govern no es va “gratar la panxa”. El que va passar és que l’empresa Pascual Carbó
va exposar els seus problemes econòmics i varen donar el compromís de fer la
urbanització a finals d’agost. L’empresa no va complir. Es va donar la llicència de 1ª
ocupació. L’Ajuntament es va cansar i es va passar de la modalitat de compensació a
cooperació. Si no es van treure a subhasta les dues parcel·les del SUD-10 va ser perquè
es volia fer un cop urbanitzat el sector.
El Sr. Soler diu que en el Ple de pressupostos es va deixar molt clar que les finques de
sòl industrial es traurien a subhasta.
El tema del registre de solars consta a la proposta, no hi ha problema a fer el recordatori,
la resta podria ser un brindis al sol i donar lloc a males interpretacions.
El Sr. Postigo manifesta que el que dóna resultat és l’amenaça de constitució del registre
de solars sense edificar. Un simple recordatori no tindria cap resultat.
El Sr. Alcalde manifesta que no és moment propici per obligar la gent.
El Sr. Postigo diu que manté el contingut de la proposta.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb el següent resultat:
En contra:
8 CiU + el vot de qualitat de l’Alcalde.
A favor:
6 PSC, ERC i ICV.
4.6 Proposta d’ICV-EUiA-EPM en relació a l’estat de les voreres de diverses zones
del poble.
El Sr. Postigo explica la següent proposta:
“PROPOSTA EN RELACIÓ A L’ESTAT DE LES VORERES DE DIVERSES
ZONES DEL POBLE.
Al llarg dels darrers anys ha estat una pràctica habitual al nostre municipi la no
col·locació de panots a les voreres dels nous sectors que s’han anat urbanitzant.
L’objectiu d’aquesta pràctica pretenia, bàsicament, estalviar despeses als
propietaris/promotors fins al moment en què edifiquessin els seus solars.
Amb el pas del temps les exigències dels ciutadans pel que fa a l’accessibilitat i
seguretat dels vianants ha anat en augment, a l’igual que les demandes patrimonials per
danys ocasionats pel mal estat de les voreres.
També és cert que els carrers on no s’ha col·locat el panot de les voreres donen una
imatge de precarietat i d’abandonament, i en molts casos incrementa el risc d’accidents.

Atès que els sectors on més es detecta aquesta mancança són principalment la
urbanització de Can Gotarra, la zona industrial i el sector Fonollerons.
Atès que ha passat temps més que suficient perquè aquells propietaris que tenien la
intenció d’edificar ho haguessin fet.
Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Requerir els propietaris dels solars de la zona industrial (excepte el carrer
Indústria), de la urbanització de Can Gotarra i dels sector de Fonollerons,
independentment que estiguin o no construïts, que no hagin complert l’obligació de
col·locar el panot a les voreres perquè, en un termini no superior a tres mesos, ho facin,
tot fent l’advertiment que si no ho fan els serà imposada multa coercitiva.
Exceptuar aquells propietaris que dins d’aquest mateix termini sol·licitin llicència
d’obres, o ho hagin fet amb anterioritat. En aquests casos es confirmarà l’efectiva
col·locació del panot amb l’atorgament de la llicència de primera ocupació.
Segon.- Requerir igualment els propietaris dels solars, considerats sòl urbà, no inclosos
en els sectors abans esmentats, i que presenten la mateixa mancança, perquè procedeixin
a la seva col·locació (exemple: solar situat en el xamfrà entre el carrer Rafel Mas i Av.
Canigó).
Llagostera, 5 de març del 2008.
LLUIS POSTIGO GARCIA
Portaveu del grup municipal d’ICV-EUIA.“
El Sr. Postigo explica la proposta. Diu que en aquest poble hi havia el costum que
l’empresa urbanitzadora per estalviar no posava el panot. Això ha donat com a resultat
que en molts llocs no hi hagi panot. Diu que s’hauria de fer un requeriment als
propietaris, amb l’advertiment de multa coercitiva.
El Sr. Galobardes diu que, pel que fa a la preocupació del mal estat i mancances de
voreres, ho comparteixen però que l’Ajuntament considera que no pot obligar els
propietaris fins que exerceixi el seu dret a edificar i si cal es demanaran informes
externs. En el seu moment, essent Alcalde el Sr. Lluís Postigo, es va recepcionar el
sector Fonollerons sense panot.
Si es demostra més endavant que l’Ajuntament té força per obligar es farà, però una
Administració Pública no pot obligar a fer als propietaris coses que la llei no obliga.
El Sr. Jesús Torrent diu que el vot del seu grup serà a favor, encara que no s’ha
assessorat legalment, pel fet que volen que les voreres estiguin en bon estat ja que hi ha
voreres que no s’estan fent com cal, com per exemple la combinació de panot i formigó
que es fa al carrer Santiago Rusiñol que caldria comprovar-ho.
El Sr. Navarro diu que el seu grup s’abstindrà en la votació. Si es varen recepcionar
obres sense panots, sembla que ara no es pot actuar com diu la proposta encara que
també comparteixi la preocupació per l’estat de les voreres.
Fa un prec en el sentit que quan es retiri una placa de gual també cal reparar la vorera,
tal com diu l’ordenança.
El Sr. Postigo sobre el tema de Fonollerons, diu que en aquell moment el temor de
l’equip de govern era que no s’acabés la urbanització. Es va anar recepcionant per
fases. A la primera fase, pràcticament totes les parcel·les disposen de panot. Pel que fa a
la resta de fases, ja es va advertir que això no pot ser indefinit. La paciència s’hauria
d’acabar. Es podria fer un projecte d’urbanització complementari. Vodria veure el

conveni que es va signar amb el promotors de Fonollerons. Si no es fa un requeriment,
com a mínim es podria fer una carta per recordar la necessitat de posar el panot.
El Sr. Galobardes reitera la voluntat d’aquest equip de govern que es posin els panots.
Hem passat de multes coercitives a amables cartes, ja és molt, en qualsevol cas, el seu
vot serà en contra.
Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada amb el següent resultat:
En contra:
6 CiU i IxLL.
A favor:
4 PSC i ICV
Abstenció:
2 ERC.
4.7 Proposta d’ICV-EUiA-EPM de creació d’una secretaria única per al Jutjat de
Pau.
El Sr. Postigo explica la següent proposta:
“PROPOSTA EN RELACIÓ A LA CREACIÓ D’UN JUTJAT DE PAU EXCLUSIU
(amb secretaria exclusiva) PER AL MUNICIPI DE LLAGOSTERA.
Llagostera juntament amb Campllong, Llambilles i Quart integren l’agrupació de
secretaries de jutjats de pau núm. 17 de les creades a Catalunya.
En els darrers anys s’ha produït un important increment de la nostra població, fins al
punt que el nostre municipi ja supera els 7.700 habitants empadronats.
Llagostera és un dels municipis més extensos de les comarques gironines, més de 76
quilòmetres quadrats.
En els darrers anys ha augmentat considerablement la càrrega de treball del nostre Jutjat
de Pau (naixements, defuncions, casaments, processos civils, judicis de faltes, actes de
conciliació, etc.).
En el mateix Ajuntament també ha augmentat considerablement la càrrega de treball.
Tot plegat fa aconsellable que el municipi de Llagostera disposi d’un Jutjat de Pau
exclusiu, millor dit amb una secretaria en exclusiva, segregant-se de l’actual agrupació,
i disposant exclusivament de funcionaris dels cossos al servei de l’administració de
Justícia.
Per tot això es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Comunicar, amb caràcter previ, als Ajuntaments de Quart, Llambilles i
Campllong, i al Consell Comarcal del Gironès la voluntat d’aquest Ajuntament de
modificar l’actual agrupació de secretaries de jutjats de pau, tot demanant la seva
conformitat mitjançant acords dels respectius plenaris.
Segon.- Demanar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que iniciï el
procediment per a la modificació de l’agrupació de secretaries de jutjats de pau de la
qual forma part Llagostera, per tal que el nostre Jutjat de Pau disposi d’una secretaria
única.
Llagostera, 7 d’abril del 2008.”
El Sr. Postigo explica que l’increment de població suposa molta més feina per al
Registre Civil dotat amb personal de l’Ajuntament, que hi dedica moltes hores, i que
si s’alliberés podria dedicar-se a tasques exclusives de l’Ajuntament.

El que es proposa és iniciar contactes amb els Ajuntaments de Llambilles, Quart i
Campllong per estudiar la viabilitat de modificar l’agrupació. I també iniciar contactes
amb el Departament de Justícia.
El Sr. Jesús Torrent diu que el seu grup ho votarà a favor.
El Sr. Navarro diu que de la forma com ha quedat redactada hi votaran a favor.
El Sr. Ramon Soler anuncia el vot a favor.
El Sr. Galobardes anuncia el seu vot a favor.
La proposta anterior és aprovada per unanimitat dels presents.
4.4 Proposta d’ICV-EUiA-EPM de declaració del municipi com a zona lliure de
transgènics.
El Sr. Alcalde explica la instància entrada per la Sra. Engràcia Valls Ribas, membre de
la Plataforma “Som lo que sembrem” promotora de la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) i diu que l’article 7 del Reglament de Participació Ciutadana de Llagostera
preveu la possibilitat d’intervenir en les sessions públiques del Ple.
Això és una mostra de la voluntat que el Ple sigui participatiu.
El Sr. Lluís Postigo llegeix la següent proposta:
“MOCIÓ EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DE LLAGOSTERA
COM A “ZONA LLIURE DE TRANSGÈNICS”
Els organismes modificats genèticament (OMG), en agricultura i alimentació, són
avenços tecnològics dels quals es desconeix l’afectació en la salut humana, l’animal i el
medi ambient.
En els darrers anys, s’han donat a conèixer suficients estudis científics i experiències
que alerten dels riscos sanitaris i ambientals dels aliments i cultius genèticament
modificats. L’experiència de l’únic cultiu transgènic a Catalunya (el panís o blat de
moro MON 810) ha generat, des de la seva autorització, conflictes no resolts
d’incompatibilitat amb l’agricultura i ramaderia tradicional i ecològica, així com en el
camp dels elaborats alimentaris (contaminacions irreversibles per OGM, també de
varietats locals). A Europa, Austria, Grècia, Polònia i Hongria van prohibir el cultiu del
MON 810 en el seu territori. Recentment, el govern francès ha suspès aquest cultiu
davant de les noves informacions que indiquen riscos per a la salut i el medi ambient.
Catalunya és la segona regió europea amb més hectàrees de cultius transgènics, 20.000
ha, el 53 % del total de cultius de blat de moro i el 20 % de les hectàrees espanyoles.
Només ens supera Aragó. L’Estat espanyol té el 70 % dels transgènics europeus.
L’extensió dels cultius modificats genèticament posa en qüestió el dret dels pagesos a
practicar una agricultura i una ramaderia tradicional i ecològica, el dret dels elaboradors
alimentaris a realitzar una producció lliure d’aquests organismes i el dret dels
consumidors a escollir productes ecològics i sense OGMs.
Els transgènics s’han autoritzat “de facto” sense que els experiments sobre la seva
innocuïtat o sobre la seva perillositat hagin estat acabats. S’imposa, una vegada més,
aplicar “el principi de precaució” reconegut per la normativa i la jurisprudència vigent, i
es considera que fins que no se’n demostri la innocuïtat tant en els conreus com en la
cadena alimentària el més prudent seria aturar-ne el cultiu.

En aquesta línia s’està creant a nivell europeu una Xarxa de Regions Lliures d’OMG. A
mitjans de 2007 hi havia 175 regions i 4500 municipis declarats zones lliures de
transgèncis. La Toscana italiana va ser la primera a redactar una llei prohibint els OMG
l’any 1999. La major part de les regions d’Itàlia, França, Àustria, Grècia o Polònia en
són momés alguns exemples.
A l’Estat Espanyol Astúries, Euskadi i les Illes Balears s’han declarat zones lliures de
transgènics, i també desenes de municipis. A Catalunya el gener del 2008 ja eren 11
municipis i molts ajuntaments ja han iniciat el procés.
Vint regions europees han signat la “Carta de Regions i d’autoritats locals d’ Europa
sobre la coexistència entre OGM i els conreus tradicionals i biològics”, entre les que hi
destaquen el País Basc, la Bretanya, País de Gal.les, Salzburg, La Toscana, Sardenya.
Aquesta carta considera insuficients les recomanacions de la UE per evitar la possible
contaminació i s’afirma que aquestes recomanacions no garanteixen que el dret a estar
lliure de transgènics sigui real.
El Manifest de Berlín per a les regions lliures d’OGM els van signar el 2005
innombrables ONG’s, partits polítics, governs locals organitzacions agràries i de
consumidors i col·lectius ecologistes.
A Catalunya han estat diverses les iniciatives endegades (manifestos, campanyes de
sensibilització, mocions als ajuntaments, etc), la darrera d’elles la campanya “SOM lo
que sembrem” que promou una Iniciativa legislativa popular (ILP). Es recullen
signatures per tramitar una proposició de Llei que inclou la prohibició del cultiu de
productes agrícoles modificats genèticament i un etiquetatge dels aliments ben clar per
al consumidor, incloent els productes obtinguts a partir d’animals alimentats amb OGM,
etc.
Per tot això, invocant el principi de precaució i recollint la inquietud de la societat, des
de pagesos, científics, consumidors i del conjunt de la societat es proposa al Ple
l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Declarar la voluntat que el municipi de Llagostera sigui lliure de transgènics.
L’Ajuntament farà tot el possible per assolir aquest objectiu mitjançant campanyes de
sensibilització i a través de totes les eines de què disposi.
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat que iniciï els tràmits normatius necessaris
per aconseguir que Catalunya es declari lliure de transgènics, en defensa de la cultura
alimentària pròpia i d’una pagesia autònoma, no atrapada entre els interessos de les
empreses proveïdores de llavors i altres recursos i les condicions de les grans superficies
de comercialització.
Tercer.- Donar suport a la campanya “SOM lo que sembrem”, i demanar al Parlament
de Catalunya que, en el seu moment, aprovi la proposta de Llei de la Iniciativa
legislativa popular per a la prohibició del cultiu de productes agrícoles modificats
genèticament.
Quart.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que l’agroecologia i
l’agricultura ecològica siguin declarades com a pràctiques d’interès públic i se’n
prioritzi el seu desenvolupament.
Llagostera , 9 d’abril de 2008.”
Explica la proposta en el sentit que existeix una incompatibilitat entre transgènics i
cultius ecològics. Caldria aplicar el principi de precaució.
A l’Estat Espanyol s’estan cultivant el 70% dels productes transgènics d’Europa.
Celebra l’ús de l’art. 7 del Reglament de Participació Ciutadana.

El Sr. Villena pren la paraula i diu que no entrarà a argumentar si els transgènics són o
no dolents per a la salut, perquè els científics no es posen d’acord. Els transgènics no
necessiten tanta aigua, no cal utilitzar productes fitosanitaris tan agressius. Això no és
una competència municipal i si el poble veí utilitza transgènics s’acabarien contaminant
els de Llagostera. Ell com a Diputat i el seu grup que té la Conselleria de Medi Ambient
té els mitjans per fer que això es compleixi.
El Sr. Jesús Torrent diu que ells també celebren que vingui Engràcia Valls.
La modificació genètica només crea polèmica quan es parla de cultius, no en matèria de
medicaments. No voldria anar contra el progrés, i vol creure que els Departaments
d’Agricultura i Comerç procuren pels consumidors. Per aquest motiu no considera
oportú invocar el principi de precaució.
Respecte de la proposta, estaria d’acord amb el primer i el quart punt. En qualsevol cas
dir que no considera que sigui una competència municipal. I no estaria d’acord ni amb
el punt 2 ni amb el 3.
El Sr. Navarro celebra la presència de l’Engràcia que és un tècnic.
Creu que s’ha d’aplicar el principi de prudència.
El Sr. Galobardes diu que votarà en contra. Ni Catalunya ni Espanya es pot declarar
lliure de transgènics. L’única cosa que pot fer un estat membre és demanar una
moratòria. Les llavors actuals són de fa 10 anys. Els aliments que es consumeixen
actualment s’han consumit durant 10 anys i hi ha controls de l’administració.
Els consumidors saben si consumeixen aliments transgènics perquè l’etiquetatge ho
indica. No està a favor del principi de precaució. Vol donar tranquil·litat a la gent.
S’està vivint una crisi alimentària. Al primer món això suposa puja de preus, en països
del tercer món això suposa fam. La causa no és només prohibició de productes
transgènics sinó també la utilització de cereals per crear combustible. Tot això ho acaba
pagant el tercer món i no hi vol contribuir. La situació actual, sabent que hi ha comitès
científics que ho controlen, ell no es partidari d’una prohibició pel principi de
prudència.
El Sr. Postigo manifesta que només es diu que hi ha estudis que parlen de riscos, no es
vol fer alarmisme. Efectes pràctics per descomptat que no en tindrà, però és una
declaració d’intencions. Ell aquí no és Diputat, sinó Regidor i pensa que afecta el
municipi de Llagostera.
El Sr. Navarro diu que per part del Sr. Galobardes s’ha insinuat que això era una qüestió
ideològica i vol recordar que a Berga, Palafrugell i Mataró on CiU governa hi ha votat a
favor.
La Sra. Engràcia Valls mostra l’agraïment per l’oportunitat de fer l’exposició. Diu que
el que es cultiva actualment a Europa només és blat de moro i amb una sola modificació
genètica. Abans n’hi havia una segona que va demostrar que el seu consum suposava
resistència als antibiòtics. Espanya després de la prohibició en va seguir cultivant un
any i mig més. A Europa no hi ha altres cultius per la resistència de la gent.
A altres països hi ha altres varietats com per exemple la soja. La planta fa resistència a
l’herbicida que ven la mateixa multinacional que les llavors. S’ha detectat una necessitat
d’augmentar els productes fitosanitaris amb els cultius transgènics. Cal aplicar el
prinicipi d’equivalència substancial per determinar si el cultiu és o no nociu. La prova
que es fa als transgènics no és la de la repercussió sobre la salut. Què passa amb qui no
vol fer transgènics? No poden perquè ho contaminen tot. La sobirania alimentària es
veu afectada també pels transgènics.

Quant a l’etiquetatge, no és cert que ho portin tots els aliments. I no s’etiqueten perquè
la gent no els compra. Aquests productes van a alimentar animals que després es
consumeixen.
El Departament d’Agricultura no ha canviat d’actitud amb el nou govern. Considera que
aquesta sí que és una qüestió ideològica, segur, perquè depèn del món on vols viure. Hi
ha empreses de llavors que participen en empreses de medicaments, considera que les
mateixes empreses que manipulen genèticament els aliments, desprès fan medicaments
per pal·liar les malalties que pot provocar aquesta manipulació genética. La Revolució
verda hauria d’acabar amb la fam al món, que no és un problema de producció sinó de
distribució. A Lleida cada any s’enterren tones de fruita. L’IRTA, en els últims assaigs
fets a la Tallada d’Empordà, demostra que hi ha llavors que produeixen molt més que
els transgènics.
A Espanya hi ha una aprovació “de facto” dels transgènics. A França ha demanat
moratòria. Ara pugen els productes transgènics al tercer món.
Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada amb el següent resultat:
A favor:
4
ICV i ERC
Abstenció:
2
PSC
En contra
6
CiU i IxLL
5è.- PROPOSTES URGENTS:
No se’n presenten.
6è.- PRECS I PREGUNTES:
El grup municipal del PSC pregunta com està la valoració dels llocs de treball.
El Sr. Soler diu que avui s’acaba el termini. Han entrat documentació i s’ha demanat
una pròrroga per depurar i aclarir alguna documentació aportada. Pendent també d’una
reunió amb la mesa paritària. Cal ampliar l’abast de l’àmbit a la Residència, etc....
Es farà una presentació de la documentació i es convidarà els grups a participar. És un
punt de partida.
El Sr. Postigo fa un prec i diu que la Junta de Govern Local darrerament ha encarregat
treballs que ja s’hi està treballant. Diu que primer cal fer l’encàrrec i després que la gent
treballi.
També pregunta quins criteris tècnics s’han utilitzat per fer la invitació per a
l’avantprojecte del pavelló.
Respon el Sr. Alcalde que diu que els criteris que s’han seguit són preu, que es
arquitecte i local. Es vol apropar a la gent del poble.
El Sr. Galobardes diu que altres criteris que es volen utilitzar és mirar de contractar
tècnics per fer treballs puntuals que estiguin relacionats amb l’administració local. Ja
s’ha contractat el serveis d’altres tècnics municipals per fer encàrrecs puntuals, els de
Palafrugell, Palamós, etc..
El Sr. Postigo diu que els tècnics de l’anterior equip de govern es varen triar prioritzant
l’ experiència, coneixements i solvència.

El Sr. Galorbardes com a Regidor d’Urbanisme vol dir que els tècnics podien ser molt
bons, però el planejament grinyola per tots costats, per exemple la deixalleria. No sap
com amb uns tècnics tan bons ha pogut passar això. I perquè se sàpiga al tècnic Josep
Comas també el contracta la Generalitat per projectes molt grans.
Respon el Sr. Postigo que moltes errades venen de les anteriors Normes Subsidiàries.
Quant al problema de la deixalleria, si tot fos tant fàcil de solucionar. ...
Diu el Sr. Vilella que el sòl no urbanitzable presenta molts problemes.
Pren la paraula el Sr. Ramon Soler per dir que les errades de l’actual equip de govern es
volen convertir en sospitoses i suspicaces. Les errades d’ells eren simples errades
incomprensibles amb una planificació tan bona que feien. Demana respecte per la
institució i per l’equip de govern. No a les caceres de bruixes. La veritat absoluta no està
en poder de ningú.
El Sr. Postigo diu que només ha preguntat criteris i no els comparteix.
El Sr. Soler diu que no només és això sinó que s’han creat dubtes i sospites sobre
l’activitat de l’equip de govern.
ERC – Tema Llar d’Infants: Vol demanar més celeritat a l’Ajuntament amb les coses
que són d’interès del poble.
Mostra l’alegria per l’admissió a tràmit del recurs, compartida per tothom. No ens
hauríem d’alegrar per la sort. Els resultats podien haver estat diferents. Quan la
Secretària accidental i l’àrea d’Urbanisme els va comunicar que no s’havia presentat, ho
va comentar amb la premsa. El dia 20 es va presentar. No sap si s’hagués presentat si
ells no haguessin intervingut en aquest tema.
El funcionament d’aquest tema per l’equip de govern no ha estat el correcte i vol que es
sigui especialment curós en aquest tema.
Respon el Sr. Alcalde en el sentit que té dret a alegrar-se després del que s’ha insinuat.
PSC: Pregunta si el tema del Secretari s’ha solucionat.
Contesta el Sr. Alcalde en el sentit que s’està solucionant. La idea és que s’incorpori a
primers de juny.
El Sr. Soler diu que això també vindrà condicionat a una modificació de crèdit a fer
properament.
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts d’una de la nit s’aixeca la sessió de la
qual s‘estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho
certifico.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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ACTA Nº 7/2008 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 22 DE MAIG DE 2008.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-dos de maig de l’any dos mil
vuit es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència de
l’Alcalde Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors Srs.
Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Cristina Campeny Planas, Xavier Vilella
Bayé, Jesús Torrent Bosch, Santiago Masip Campos, Lluís Postigo García, Montserrat
Masdevall Roca, Eugènia Comas Alsina, Antoni Navarro Robledo i Eduard
Galobardes Jorba.
Excusa la seva assistència el Regidor Sr. Josep Aliu Mundet.
Actua de Secretària accidental la Sra. Marta Vila Gutarra.
1r.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA:
a) L’Alcalde dóna compte de les contractacions de personal.
2n.- APROVACIÓ DELS SEGÜENTS DICTÀMENS:
2.1 Aprovar la Modificació de Crèdit nº 2 del Pressupost Municipal.
El Sr. Ramon Soler explica la proposta.
La modificació de crèdit és d’1.400.000—euros.
PSC: Partim d’uns pressupostos que es varen aprovar tard. Considera que és millor
utilitzar fons propis que el leasing per finançar el camp de futbol. De totes maneres hi
havia mancances al pressupost i encara n’hi ha. Esperen que l’any que ve el pressupost
es faci abans. Les millores al Casino, per què no s’ha posat a la partida de reparacions
del teatre?
El seu vot serà l’abstenció.
ICV: En aprovar el pressupost es va fer un gran esforç per abstenir-se. S’ha intentat
valorar aquesta modificació de crèdit amb els mateixos arguments, però aquest cop no
els és possible abstenir-se, per això el seu vot serà en contra.
PAU del Puig del General, Camp de futbol i Llar d’infants: s’està d’acord amb els
projectes, però el vot de confiança s’ha acabat.
No s’està fent una bona gestió a la partida de recursos humans. S’està improvisant. No
es poden permetre el luxe de tenir 3 assessors: En Norbert, la Marta i en Gerard.
S’està estirant del romanent de tresoreria i per altra part hi ha la por d’haver de pagar
moltes indemnitzacions. Com s’explica això?
Preguntes: L’increment de 100.000—euros per a la Llar d’Infants, a què respon?
El conveni de la Diputació, què és?
El seu vot serà en contra.
ERC: No estan d’acord amb el retall que es fa del romanent de tresoreria. El que va
quedar de l’anterior equip de govern està reflectit a la liquidació de 2007. S’estan
gastant molts diners per despeses que no són inversions (despeses generals).
S’han detectat canvis de criteri que no s’expliquen com el retall del préstec. Ja es va dir
que a final d’any hi hauria dèficit perquè no s’ingressarà tot el que s’ha previst i es
gastarà mes. El dèficit calcula ERC que serà d’uns 650.000 euros.
Algunes partides que actualment ja estan en negatiu, com és que no s’han modificat?
1
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Des del punt de vista polític i tècnic hi ha moltes mancances.
El seu vot serà en contra.
El Sr. Ramon Soler: A les preguntes d’ERC cal dir que el global de les partides no s’ha
superat, donada la vinculació jurídica que preveuen les bases d’execució no és necessari
modificar-les totes.
Pel que fa al canvis de criteri: El dia que es va presentar el pressupost ja varen anunciar
tant la primera com aquesta segona modificació de crèdit. No és manca de previsió, és
fer el que ja s’havia dit.
ICV: Cal ser més previsors i més estalviadors amb les petites despeses (teatre, etc).
ERC: La vinculació no és argument suficient per no fer modificació de crèdit de les
partides negatives. És cert que no és necessari, però caldria.
El Sr. Ramon Soler: Vol demanar que no es confongui la gent. Al final dels 4 anys
respondran de la confiança que els ha donat.
S’aprova el següent dictamen amb aquest resultat:
A favor
6
CiU i IxLL
En contra
4
ERC i ICV
Abstencions 2
PSC
“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. 2/2008 del
pressupost municipal de l’exercici 2008, que inclou les següents variacions:
AJUNTAMENT
Suplements de crèdit
10.500,00 euros
12100.12000
Retribucions bàsiques Adm. general
12100.12100
Retrib. complementàries Adm. general
24.500,00 euros
12100.13000
Retrib. personal laboral Adm. General
13.500,00 euros
12100.62600
Material informàtic
8.000,00 euros
42201.13000
Retribucions personal Llar infants
18.500,00 euros
43201.13000
Retribucions personal laboral urbanisme
6.600,00 euros
31000.16000
Assegurances Socials
36.000,00 euros
42201.62200
Construcció Llar Infants
100.000,00 euros
45100.62500
Material cultura i festes
8.000,00 euros
45109.22607
Activitats teatre
8.000,00 euros
45200.62300
Gespa artificial camp de futbol
589.430,00 euros
45300.22706
Contracte de serveis arxiu
6.450,00 euros
45300.62700
Adquisició i digitalització fons documental 5.000,00 euros
45301.22610
Despeses diverses museus
8.600,00 euros
51100.60104
Urbanització Puig del General
480.227,00 euros
75100.14100
Informadors turístics – pla ocupació
8.000,00 euros
Crèdits extraordinaris
12100.22702
Millores organització
12.000,00 euros
22300.14100
Vigilants forestals – conveni Diputació
12.535,00 euros
22300.20400
Lloguer vehicle vigilants forestals
2.610,00 euros
45109.62200
Millores teatre Casino
18.000,00 euros
51100.62501
Senyalització vies verdes
6.000,00 euros
51101.14100
Operaris brigada – pla d’ocupació
17.055,00 euros
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72100.14101

Insertor laboral - pla ocupació
Total
Procedència dels fons
Romanent de tresoreria (finançament general)
Romanent de tresoreria (finançament afectat)
Total

6.925,00 euros
1.406.432,00 euros
817.002,00 euros
589.430,00 euros
1.406.432,00 euros

Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant
anunci en el BOP 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.”
2.2 Aprovar la modificació de la plantilla i del quadre de llocs de treball del
personal funcionari per a l’any 2008.
El Sr. Ramon Soler explica la proposta.
PSC- És clar i fa falta la presència d’un Secretari i s’ha de cobrir d’alguna manera. La
proposada li sembla bé i vol saber què passa amb la plaça de Vicesecretària.
ICV: Saber si aquesta contractació no ens hauria de fer revisar la decisió de la plaça de
TAE.
ERC: Està d’acord amb la contractació del nou Secretari.
El Sr. Ramon Soler diu que l’assessorament urbanístic estava encaminat a complir uns
objectius necessaris als quals encara no s’ha pogut dedicar la persona contractada per
haver de suplir una baixa. Aquest assessorament segueix essent necessari.
Sotmès el següent dictamen a votació, s’aprova amb aquest resultat:
A favor
8
Abstencions 4

CiU, IxLL i PSC
ERC i ICV

“Atès que fins a aquesta data la plaça de Secretaria de l’Ajuntament de Llagostera
estava vacant, i estava assignat un complement de destí mínim i no estava determinat el
complement específic.
Atès que, segons resolució de la Direcció General de la Funció Pública Local, del
Ministeri de les Administracions Públiques, de data 24 de març de 2008, la plaça de
Secretari de l’Ajuntament de Llagostera ha estat adjudicada, per això, es fa necessari
modificar la plantilla de personal funcionari per assignar-li el nivell i un complement
específic.
Atès que l’article 27 del Decret 214/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals, estableix que la plantilla es pot modificar
amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva vigència, per a
respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o millora dels
existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si respon a criteris
d’organització administrativa interna.
Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per aprovar la plantilla de
personal, aprovar la relació de llocs de treball, i fixar l’aplicació i la quantia de les
retribucions complementàries del personal funcionari, d’acord amb els articles 22-2 i)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 52-2 j) del
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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 l’article 55 a), c) i h) del Decret 214/1990, de
12 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Modificar la plantilla de personal en el següent sentit:
PERSONAL FUNCIONARI
FUNCIONARIS D’HABILITACIÓ ESTATAL
Denominació
Grup Nivell Núm. places
Secretaria
A1
28
1
Segon.- Rectificar, d’acord 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,
la plantilla de personal funcionari en el sentit d’afegir-hi que la plaça de TAE ha de
figurar com a vacant perquè està ocupada en règim de comissió de serveis
PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Denominació
Grup
Nivell Núm.
places
Subescala tècnica
A1
26
1

Vacants Observacions
1

Comissió de serveis

Tercer.- Modificar el quadre annex dels llocs de treball:
PERSONAL FUNCIONARI
Categoria
Sou base
Secretaria
Grup A1

C. destí
Nivell 28

C. específic/mes
2.333,92

Quart.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de quinze dies a efectes
d’examen i reclamacions, mitjançant edicte que es publicarà al BOP, DOGC i al tauler
d’edictes de la Corporació. En cas que no es presentin reclamacions s’entendrà aprovat
sense necessitat de nou acord.
Cinquè.- Trametre aquest acord al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat i a la Subdelegació del Govern de l’Estat.”
2.3 Aprovar la modificació del quadre d’inversions i el seu finançament del
pressupost 2008.
El Sr. Ramon Soler explica la proposta.
Sotmès el següent dictamen a votació, s’aprova amb el següent resultat:
A favor
8
CiU, IxLL, ICV.
Abstenció
4
PSC i ERC
“Atès que per poder licitar una obra cal tenir-ne assegurat el finançament.
Vist l’informe favorable per part de la Intervenció.
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Aquesta Comissió Informativa, dictamina favorablement i acorda elevar al Ple la
següent proposta d’acord:
1. Aprovar la modificació del quadre d’inversions per a l’exercici 2008 i el seu
finançament pel que fa a les següents obres:
51100.60105 “urbanització del nucli antic” per un import de 2.153.095,52 euros, que
es finançarà amb una subvenció d’1.000.000,00 euros dels pressupostos generals de
l’Estat a través d’un conveni amb el Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, 3.095,52 euros de fons propis i 1.150.000,00 euros del
romanent de tresoreria amb finançament afectat.
45200.62300 “gespa artificial al camp de futbol” per un import de 727.110,00 euros,
que es finançarà amb la nova operació de crèdit de 436.000,00 euros, 137.680,00 euros
amb venda de finques i 153.430,00 euros del romanent de tresoreria finançament
general.”
2.4 Aprovar les noves tarifes de l’aigua potable.
ERC: S’hauria d’haver penalitzat el major consum i no s’ha fet.
L’Alcalde explica que aquesta era la intenció i que es tornaran a mirar les tarifes per
comprovar-ho
Es deixa sobre la taula per a un millor estudi.
2.5 Aprovar inicialment el plec de clàusules i aprovar l’expedient de contractació
de l’obra de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol municipal.
PSC: Troba a faltar membres de l’oposició a la mesa de contractació. La delegació a
favor de la Junta de Govern Local, no hi estan d’acord.
ICV: Demana que hi hagi membres de l’oposició a la mesa de contractació. La
delegació a favor de la Junta de Govern Local, no hi estan d’acord. El criteri de tenir
l’homologació de la FCE no s’hauria de puntuar.
ERC: Per evitar reiteracions, diu que comparteix els arguments exposats per ICV. A
més a més pensa que s’haurien de valorar conjuntament els dos plecs.
El Sr. Ramon Soler: No hi ha problema a incorporar membres de l’oposició a la mesa.
Però per accelerar els processos de contractació es vol delegar a la Junta de Govern
Local, no hi ha problema que el Ple ratifiqui l’acord d’adjudicació definitiva.
Sotmès el següent dictamen a votació, s’aprova amb el següent resultat:
A favor
6
CiU i IxLL
PSC, ERC i ICV
Abstencions 6
“En sessió plenària de 17 d’abril de 2008, es va aprovar definitivament el projecte
executiu de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol municipal de
Llagostera, amb un pressupost d’execució per contracta de 727.109,52 Euros, IVA
inclòs.
Vista la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, el Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, el 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 la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local.
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Vista la competència del Ple d’acord amb el que disposa l’article 22.2 de la Llei 7/1985
amb la redacció donada per les modificacions de Llei 11/1999 i Llei 57/2003, i la
possibilitat establerta en el seu punt 4 de delegar l’exercici de les seves atribucions a
l’Alcalde o a la Junta de Govern Local, llevat de les expressament excloses.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la contractació, per a l’execució de l’obra titulada “Pavimentació amb gespa
artificial del camp de futbol municipal de Llagostera”, mitjançant procediment obert.
Segon.- Exposar al públic el plec de clàusules administratives particulars, mitjançant
edictes a publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació, durant un termini de vint dies hàbils,
per tal que s’hi puguin presentar al·legacions o reclamacions.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació.
Quart.- Aprovar la despesa, condicionada a l’aprovació definitiva i executivitat de la
modificació de crèdit núm. 2/2008 i de l’expedient de canvi de finançament que es
tramita, amb càrrec a la partida 45200.62300 del vigent pressupost 2008.
Cinquè.- Obrir el procediment per a l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el perfil del contractant.
Sisè.- Designar com al membres de la mesa de contractació les persones següents:
President.- L’Alcalde o persona en qui delegui
Vocals.- Regidor d’urbanisme o persona en qui delegui.
Regidor d’hisenda o persona en qui delegui.
L’enginyer municipal
L’arquitecte municipal
Dos membres dels partits de l’oposició a designar pels mateixos de comú
acord.
Secretari/a: El/la de la Corporació
Setè.- Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions per adoptar tots els acords
necessaris en relació amb el present expedient de contractació, inclosa l’adjudicació
definitiva del contracte. L’acord d’adjudicació definitiva haurà de ser ratificat per Ple.
Vuitè.- Facultar l’Alcalde per a l’execució dels presents acords.”
2.6 Aprovar inicialment el plec de clàusules i aprovar l’expedient de contractació
de l’obra d’urbanització del nucli antic de Llagostera, segona fase.
El Sr. Ramon Soler: Els criteris utilitzats són semblants als que es varen utilitzar per a
l’adjudicació de la 1ª fase.
PSC: Troba a faltar membres de l’oposició a la mesa de contractació. La delegació a
favor de la Junta de Govern Local, no hi estan d’acord.
ICV- El criteri econòmic que es valora en 0’40 per cada 1% de baixa, és correcte? Pensa
que no deu ser correcte i que el que volia era puntuar com a màxim fins la baixa
temerària. La garantia de l’obra suposa que es puntua només la garantia extraordinària
per sobre del que preveu el projecte, és així? I finalment a la clàusula 13 caldria aclarir
si són 1 o 2 anys de garantia els que preveu el projecte.
ERC- Per evitar reiteracions diu que comparteix el que ha exposat ICV.
La Secretària contesta a Lluís Postigo que efectivament es volia valorar la baixa fins un
màxim del 20%, que s’esmenarà igual que s’aclariran els anys de garantia.
Sotmès el següent dictamen a votació, s’aprova amb aquest resultat:
A favor
6
CiU i IxLL
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Abstencions 6

PSC, ERC i ICV

“En sessió plenària de 31 de gener de 2008, es va aprovar definitivament el projecte
d’urbanització del nucli antic de Llagostera, segona fase, amb un pressupost d’execució
per contracta de 2.426.587,61 Euros, IVA inclòs.
Vista la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, el Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, el 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 la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local.
Vista la competència del Ple d’acord amb el que disposa l’article 22.2 de la Llei 7/1985
amb la redacció donada per les modificacions de Llei 11/1999 i Llei 57/2003, i la
possibilitat establerta en el seu punt 4 de delegar l’exercici de les seves atribucions a
l’Alcalde o a la Junta de Govern Local, llevat de les expressament excloses.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la contractació, per a l’execució de l’obra titulada “Projecte d’urbanització del
nucli antic de Llagostera, segona fase”, mitjançant procediment obert.
Segon.- Exposar al públic el plec de clàusules administratives particulars, mitjançant
edictes a publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació, durant un termini de vint dies hàbils,
per tal que s’hi puguin presentar al·legacions o reclamacions.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació.
Quart.- Aprovar la despesa, condicionada a l’aprovació definitiva i executivitat de
l’expedient de canvi de finançament que es tramita, amb càrrec a la partida
51100.60105 del vigent pressupost 2008.
Cinquè.- Obrir el procediment per a l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el perfil del contractant.
Sisè.- Designar com al membres de la mesa de contractació les persones següents:
President.- L’Alcalde o persona en qui delegui
Vocals.- Regidor d’urbanisme o persona en qui delegui.
Regidor d’hisenda o persona en qui delegui.
L’enginyer municipal
L’arquitecte municipal
Dos membres dels partits de l’oposició a designar pels mateixos de comú
acord.
Secretari/a: El/la de la Corporació
Setè.- Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions per adoptar tots els acords
necessaris en relació amb el present expedient de contractació, inclosa l’adjudicació
definitiva del contracte. L’acord d’adjudicació definitiva haurà de ser ratificat per Ple.
Vuitè.- Facultar l’Alcalde per a l’execució dels presents acords.
2.7 Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de concórrer al Pla de Barris.
El Sr. Eduard Galobardes explica la proposta de ratificació.
PSC- S’està d’acord en presentar-se al Pla de Barris, el seu vot serà a favor.
ICV- Abans de posicionar-nos, es voldria saber quan acabava el termini per presentar la
sol·licitud. No es podia fer aquesta ratificació pel Ple celebrat el dia 17 d’abril?
Contesta la Secretària en el sentit que no es podien passar urgències en el Ple del 17
d’abril perquè era extraordinari.
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El Sr. Lluís Postigo reprèn la paraula per dir que aquest procés no ha estat ben fet i
anuncia que el seu vot serà abstenció.
Hi ha predisposició a col·laborar en la futura elaboració d’un nou Pla de Barris i també
seria de justícia reconèixer a l’anterior equip de govern la feina feta a l’anterior
legislatura en relació al nucli antic i carrer Marina i tota la documentació ja existent a
l’Ajuntament en què s’ha basat l’equip que ha redactat aquest Pla de Barris.
ERC- Els hauria agradat participar en el procés d’elaboració, tot i això el seu vot serà a
favor.
El Sr. Ramon Soler: Moltes vegades l’oposició ha reclamat que l’ascensor de
l’Ajuntament s’hauria d’haver previst en el pressupost municipal, ara vol destaca que
aquest projecte està inclòs al Pla de Barris. Vol afegir que és trist que en els 4 anys
anteriors de les convocatòries del Pla de Barris no s’hagués presentat cap projecte. Cal
celebrar que aquest cinquè any es presenti, amb la gran feinada que hi ha hagut al
darrera.
El Sr. Eduard Galobardes: No hi havia treballs previs en relació amb el Pla de Barris.
Cal recordar que normalment el primer any no es dóna la subvenció. Però també s’ha de
ser optimista perquè ens hem presentat amb un bon projecte. Hi ha una feina prèvia de
donar els indicadors, que en uns casos hi ha estadística i els altres no. Encara que ell
parla com a Regidor d’urbanisme, vol assenyalar que han col·laborat totes les àrees. Un
Pla de Barris serveix per sistematitzar el que ja tens pensat fer. Per tant vol desmentir
qualsevol acusació de manca de previsió. Aquesta és una gran oportunitat per obtenir
altres subvencions, perquè quan s’està dins el Pla de Barris, és més fàcil obtenir altres
subvencions.
ICV: Abans ja s’havien treballat molts aspectes que ara es toquen en el Pla de Barris.
El PALS, el Pla d’Acollida, el Pla d’Accessibilitat, el Pla Educatiu d’Entorn, el Pla
Especial del Nucli Antic, etc. Tota aquesta feina feta per l’Entesa s’ha de reconèixer i
ara estem recollint els fruits. S’ha de ser respectuós amb la feina feta per l’Entesa, en
lloc de dir que eren un inútils.
La situació econòmica de l’Ajuntament en els 4 anys anteriors no permetia presentar-se
al Pla de Barris i a més es va desaconsellar per part dels tècnics d’Arquitectura i
Paisatge.
L’Alcalde diu que ell no permetria que s’utilitzés aquesta paraula “inútils”.
ERC: Ells seguiran demanant l’ascensor per l’Ajuntament. I vol desmentir que hagin dit
algun cop que el Pla de Barris no ens el donarien.
Sotmès el següent dictamen a votació, s’aprova amb aquest resultat:
A favor
10
CiU, IxLL, PSC i ERC.
Abstenció
2
ICV
“Atès que, d’acord amb les previsions de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, s’ha formulat la
convocatòria per a l’atorgament dels corresponents ajust als Ajuntaments.
Atès que és voluntat d’aquesta Corporació participar en la convocatòria que estableix la
Resolució PTO/433/2008, de 20 de febrer, publicada al DOGC núm. 5076 de 22 de
febre de 2008, sol·licitant subvenció per un conjunt d’actuacions a desenvolupar entre
els anys 2008 i 2012 a l’àmbit definit a la documentació que integra l’expedient i que es
refereix en tot cas a la intervenció integral al Centre Històric.
Atès que per l’adopció de la decisió de sol·licitud de la subvenció resulta competent
l’Alcaldia segons allò que preveu l’art. 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.
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Atès, tanmateix, que l’apartat 6 de la Resolució de convocatòria per a l’atorgament dels
ajuts demana la integració de la documentació a presentar amb una certificació de
l’acord del Ple de l’Ajuntament, a requeriment de l’administració responsable de la
tramitació dels procediments, es proposa al Ple la ratificació de l’acord de Junta de
Govern local de data 18 d’abril de 2008 pel que s’aprovà el projecte d’intervenció
integral i la participació a la convocatòria pels anys 2008 a 2012.
En base a l’exposat el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar del projecte d’intervenció integral en el Centre Históric de
Llagostera elaborat per Genera Enginyeria de la construcció, SC per presentar i optar a
la subvenció de Pla de Barris.
Segon.- Aprovar la participació a la convocatòria que conté la Resolució
PTO/433/2008, de 20 de febrer, per a l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial, sol·licitant subvenció amb càrrec al Fons de foment establert per
l’article 1 de la Llei, per un import de 3.498.875,00 €, equivalent al 50% del pressupost
de la intervenció integral que és de 6.997.750,00 Euros, per finançar les actuacions de la
intervenció integral al Centre Històric a dur a terme durant el període 2008-2012.
Tercer.- Prendre en consideració els raonaments que s’exposen als antecedents del
present acord i, en conseqüència ratificar el contingut de l’acord de Junta de Govern
Local de data 18 d’abril de 2008 decidint la presentació de la sol·licitud de participació
a la convocatòria per a l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de
juny.“
3r.- PRECS I PREGUNTES:
El Sr. Santiago Masip pregunta si el Pla de Barris es podria penjar a la pàgina web. I
com està la pàgina web ja que va veure que s’havia contractat la seva elaboració. També
pregunta si les rieres Banyaloques les arranjarà l’Agència Catalana de l’Aigua.
Respon el Sr. Ramon Soler en el sentit que sí que es penjarà el Pla de Barris i que els
treballs d’elaboració de la pàgina web segueixen el seu curs.
El Sr. Xavier Vilella respon que l’ACA sí que netejarà les rieres.
ICV- El Sr. Lluís Postigo diu que durant les anualitats 2006 i 2007 la inversió feta per
l’Ajuntament ha estat la més gran. En tots dos casos, més de 2.000.000 d’euros més que
CiU en qualsevol de les seves anualitats.
Respon el Sr. Soler que, tenint en compte la inflació, en números absoluts no és
comparable la inversió de 1996 a la de 2006 i 2007.
La Sra. Montserrat Masdevall diu que no és just dir que es parteix de zero com s’ha dit
moltes vegades. Hi ha un treball fet abans i voldria retreure el menyspreu que es
demostra per l’anterior equip de govern.
Contesta el Sr. Eduard Galobardes per dir que aquesta sensibilitat tan fina potser també
s’hauria de tenir amb l’equip de govern actual. No s’han volgut buscar els defectes de
l’anterior equip de govern. No s’ha fet sang i se’n podria haver fet.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que hi ha una cosa que és obvia. Quan hi ha canvi
tothom es troba una feina feta abans, que s’ha de continuar i que s’ha de tenir un
respecte per la feina feta abans. Ho executa el nou equip i sempre és així.
El Sr. Postigo manifesta que la Montserrat Masevall volia estendre la mà. Les
intervencions del Sr. Eduard Galobardes al POLL no són respectuoses i si vol que se’l
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respecti ha de respectar els altres. Encara que ell ja se n’ha sentit de tots colors i seguirà
carregant-se les coses a l’esquena.
El Sr. Galobardes diu que li sembla d’un cinisme absolut que se l’acusi d’entrar en
temes personals quan ell és la víctima d’aquests atacs.
La Sra. Eugènia Comas pregunta pels camins de pagès. Hi ha uns marges, cunetes
d’1’5 o 2 m. Es treuran?
El Sr. Vilella diu que no sap on es refereix.
La Sra. Eugènia Comas diu que davant de la Granja i de Can Romaguera.
El Sr. Vilella respon que s’ha intentat fer una trenca per conduir l’aigua cap el rec. La
gent hauria de mirar de no córrer tant pels camins de pagès.
En relació a l’asfalt dels camins: Quan ell va prendre possessió com a Regidor, el Sr.
Lluís Postigo va dir que hi havia el projecte, però a la casa ningú en sabia res.
Finalment va sortir el projecte i aquest tenia deficiències.
La Sra. Comas pregunta com està ara mateix el projecte i l’obra.
El Sr. Vilella aprofita per explicar-ho tot.
El Sr. Postigo diu que l’anterior equip de govern el que va fer és anar al darrera de la
Generalitat perquè fes una inversió a Llagostera. El projecte el va fer la Generalitat i es
va parlar amb els veïns. I a més s’hauria de veure si el planejament permet asfaltar
camins o no.
El Sr. Vilella pregunta si amb això vol dir que no es va preguntar res al tècnics de si es
podia asfaltar o no i que ara s’està fent un projecte il·legal.
Respon el Sr. Postigo que no ha dit això.
La Sra. Eugènia Comas pregunta si les obres de la Biblioteca s’ha reanudat.
El Sr. Alcalde li respon que sí.
El Sr. Alcalde diu que els bustos de Presidents de la Generalitat que es troben a la sala
de Plens, són cessió temporal d’un ciutadà de Llagostera, el Sr. Mateu Font Rodas.
També diu que vol felicitar la Comissió de Festes pels actes de la Festa Major.
I no havent-hi més temes per tractar, a les dotze de la nit s’aixeca la sessió de la qual
s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que ho
certifico.
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ACTA Nº 8/2008 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 28 DE MAIG DE 2008.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-vuit de maig de l’any dos mil
vuit es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència de
l’Alcalde Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors Srs.
Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Cristina Campeny Planas, Xavier Vilella
Bayé, Jesús Torrent Bosch, Santiago Masip Campos, Lluís Postigo García, Montserrat
Masdevall Roca, Eugènia Comas Alsina, Antoni Navarro Robledo i Eduard
Galobardes Jorba.
Excusa la seva assistència el Sr. Josep Aliu Mundet.
Actua de Secretària accidental la Sra. Marta Vila Gutarra.
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 dels Decrets d’Alcaldia núms. 472 a 594/2008 i diu que es
troben a disposició de qualsevol que els vulgui examinar.
També dóna compte de les següents contractacions de personal:
-Contractació laboral d’interinitat, per urgència, de la Sra. Marta Genoher Valentí, com
a administrativa a l’àrea de cultura, amb efectes del dia 14 de maig de 2008.
-Contractació laboral, per urgència, de la Sra. Mercè López Álvaro com a educadora
ambiental, a mitja jornada, amb efectes del dia 19-5-2008 i mentre es mantingui la
subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya.
2n.- APROVACIÓ DELS SEGÜENTS DICTÀMENS:
2.1 Donar suport al Correllengua 2008.
Es llegeix el següent dictamen:
“L’ús social del català segueix disminuint any rera any arreu dels Països Catalans. Per
aquest motiu volem donar un nou impuls a la normalització de la nostra llengua per
mitjà de la dotzena edició del Correllengua, una tasca que necessita l’esforç de tothom.
Només d’aquest manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur
en un món cada cop més globalitzat.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertir-la
en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en l’element d’integració de les
persones nouvingudes.
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat
civil en general,
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Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquests suports i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,
A proposta de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL),
La Comissió Informativa 1 proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Donar suport al Correllengua 2008 com un instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització i de l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon.- Donar suport a la necessitat d’un nou marc legislatiu per a la nostra llengua,
que es concreti amb una nova llei de política lingüística.
Tercer.- Donar suport a les entitats i els grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura necessària per al bon desenvolupament de les
activitats programades.
Quart.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
Cinquè.- Fer una aportació econòmica per a l’organització dels actes i el bon
funcionament del Correllengua 2008 a Llagostera.
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per
la Llengua (CAL), al carrer Santa Perpètua, 15 baixos. 08012 de Barcelona i als
organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.”
ICV: Diu que no comparteix la necessitat d’una nova llei de política lingüística.
La Sra. Eugènia Comas: En el punt tercer: “Donar suport a Joves per la Terra com
aorganitzadors dels actes del Correllengua”. Tothom està d’acord amb la modificació.
S’aprova per unanimitat el següent dictamen modificat:
“L’ús social del català segueix disminuint any rera any arreu dels Països Catalans. Per
aquest motiu volem donar un nou impuls a la normalització de la nostra llengua per
mitjà de la dotzena edició del Correllengua, una tasca que necessita l’esforç de tothom.
Només d’aquest manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur
en un món cada cop més globalitzat.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertir-la
en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en l’element d’integració de les
persones nouvingudes.
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat
civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquests suports i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,
A proposta de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL),
Primer.- Donar suport al Correllengua 2008 com un instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització i de l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon.- Donar suport a la necessitat d’un nou marc legislatiu per a la nostra llengua,
que es concreti amb una nova llei de Política lingüística.
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Tercer.- Donar suport a Joves per la Terra com a organitzadors dels actes del
Correllengua i aportar la infraestructura necessària per al bon desenvolupament de les
activitats programades.
Quart.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
Cinquè.- Fer una aportació econòmica a Joves per la Terra per a l’organització dels
actes i el bon funcionament del Correllengua 2008 a Llagostera, mitjançant conveni
subscrit amb aquesta entitat en data 12-2-2008.
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per
la Llengua (CAL), al carrer Santa Perpètua, 15 baixos. 08012 de Barcelona i als
organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.”
2.2 Aprovar definitivament el projecte de Pla de Millora Urbana del carrer
Saragossa (PMU-7).
Es llegeix el dictamen.
El Sr. Eduard Galobardes explica el PMU-7. En realitat és una divisió poligonal per
facilitar l’execució de l’àmbit. Es garanteix el repartiment equitatiu de càrregues i
beneficis. A partir d’aquí es pot desenvolupar el tram de baix del nou carrer. Es
descongestionaria el carrer Sant Feliu.
Jesús Torrent: Considera que és una nova entrada per al poble. Llàstima que no es pugui
fer tot, però estan a favor que s’iniciï almenys. És possible que en el tram que no es
desenvolupi s’intenti arribar fins a dalt amb un pas com a mínim peatonal i il·luminat.
Lluís Postigo: Hi votaran a favor. A la legislatura anterior es va fer saber als interessats
la necessitat de desenvolupar-lo.
La Sra. Eugènia Comas diu que el vot del seu grup serà a favor. No descongestionarà el
c/ Sant Feliu perquè es quedarà en una primera fase. Diu que es podria preveure en els
pressupostos de l’any vinent l’execució del segon tram.
CiU agraeix l’aportació del PSC de l’accés de vianants i es tindrà en compte.
El Sr. Eduard Galobardes diu que a la llarga suposa que aquest carrer s’acabarà
configurant com a una entrada de vianants.
Sotmès el següent dictamen a votació, s’aprova per unanimitat:
“Mitjançant el Decret de l’alcaldia 15/2008, de 8 de gener, es va aprovar inicialment el
projecte de Pla de millora urbana carrer Saragossa (PMU-7), redactat per l’arquitecte
Andrés Navarro Garcia (visat núm. 2007405722), presentat per la societat Somn
Habitatges, SL i promogut per l’Ajuntament de Llagostera, en virtut del conveni
urbanístic de data 3.12.2007, que forma part de la documentació que integra
l’esmentada figura de planejament.
Els referits Pla de millora urbana i conveni urbanístic van ser exposats al públic durant
un mes, mitjançant anuncis inserits en el BOPGi núm. 14, de 21.1.2008, el diari “El
Punt” de 17.1.2008, i el tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin presentat
al·legacions de cap mena.
Simultàniament, en els termes de l’article 85 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, es va sol·licitar informe a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, la qual el va emetre en la sessió del
30.1.2008, en el sentit que calia tenir en compte les observacions, de caràcter vinculant,
que el propi acord contenia.
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De l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 30.1.2008, així
com de l’informe del cap de la Regió d’Emergències de Girona que s’hi acompanya,
se’n va donar trasllat a la societat Somn Habitatges, SL mitjançant escrit de data
14.2.2008 (registre de sortides núm. 2008/0364), per tal que es redactés un text refós
que incorporés les prescripcions assenyalades per la CTUG i les precisions contingudes
a l’informe del cap de la Regió d’Emergències de Girona.
Vist el text refós del Pla de millora urbana carrer Saragossa (PMU-7), redactat per
l’arquitecte Andrés Navarro Garcia (visat núm. 2007405722, de data 15.05.2008),
presentat per la societat Somn Habitatges, SL (registre d’entrades núm. 1.796, de data
16.05.2008) i promogut per l’Ajuntament de Llagostera.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal, segons el qual el text refós presentat incorpora
les prescripcions i precisions esmentades, sense que cap d’aquestes introdueixi canvis
substancials en el document aprovat inicialment, que facin necessari obrir un nou
termini d’informació pública en els termes de l’article 112 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
De conformitat amb els articles 68, 79, 83, 86, 90, 98 i 101, i la Disposició Addicional
vintena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’urbanisme, i els preceptes concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
I d’acord amb el règim competencial previst a l’article 52.2.c) del Decret o legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Aquesta Comissió Informativa proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte de Pla de millora urbana carrer Saragossa
(PMU-7), segons el text refós redactat per l’arquitecte Andrés Navarro Garcia (visat
núm. 2007405722 de data 15.05.2008), presentat per la societat Somn Habitatges, SL i
promogut per l’Ajuntament de Llagostera, en virtut del conveni urbanístic de data
3.12.2007, que forma part de la documentació que integra l’esmentada figura de
planejament.
Segon.- Lliurar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes
d’informació, coordinació i arxivament, la documentació tècnica i administrativa
completa, en el termini d’un mes a comptar de l’adopció del present acord.
Tercer.- Publicar aquest acord al BOPGi, juntament amb el text íntegre de les normes
urbanístiques aprovades, als efectes de la seva entrada en vigor, tan bon punt s’hagi
realitzat el lliurament de documentació previst a l’apartat anterior.
Quart.- Garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre de l’instrument de planejament
urbanístic aprovat en aquest acord, mitjançant la seva inclusió en el web oficial de
l’Ajuntament.
Cinquè.- Notificar-ho a la societat Somn Habitatges, SL.”
2.3 Aprovar el projecte modificat de les obres d’urbanització del PAU-1 “Puig del
General”.
El Sr. Galobardes explica que s’aprova el punt i final de les obres. Recollint una
promesa de l’anterior equip de govern, l’Ajuntament assumeix els costos pendents.
Els pals de telèfon es retiraran. El solar del carrer Lleó I que es va intentar vendre i va
quedar desert es voldria qualificar com a Z.U. i traslladar l’edifici a l’actual ZV que no
té cap interès com a zona verda. Anuncia la intenció de fer aquesta modificació.
El Sr. Jesús Torrent pregunta si només es tracta d’aprovar l’obra realment feta.
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Si es tractés d’un altre tema s’hauria d’abstenir com a veí del Puig del General. Només
tractant-se d’aquest tema, el vot del seu grup serà a favor.
Lluís Postigo: Es felicita perquè finalment s’hagi executat el Puig del General. Encara
que hi hagi hagut increments de preu, no s’han fet luxes ni despeses innecessàries. El
vot del seu grup serà a favor.
La Sra. Eugènia Comas diu que hi votaran a favor i que no té res més a afegir.
Sotmès el següent dictamen a votació, s’aprova per unanimitat:
“Vist el projecte de liquidació de les obres d’urbanització del PAU-1 “Puig del
General”, redactat per l’enginyer Sr. Francesc Heras Perellón de l’entitat HERAS
ENGINYERS S.L., i presentat en data 30.04.2008 amb registre d’entrada núm. 1.590.
Atès que el tècnic redactor de la modificació de projecte, Sr. Francesc Heras Perellón,
pretén que amb aquesta documentació es consideri justificat, es descrigui i es valori
l’obra realment executada, la prevista a executar com a conseqüència de necessitats
noves o no previstes en projecte aprovat definitivament.
Vist que en la memòria explicativa subscrita pel director d’obra, el cost final de les
obres ha estat de 1.706.189,64 € (IVA inclòs), dels quals dins d’àmbit és de
1.345.074,08 € i fora d’àmbit és de 361.115,56 €.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal en data 19.05.2008
Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Aprovar el Projecte de liquidació de les obres d’urbanització del PAU-1 “Puig del
General”, que ha redactat l’enginyer Sr. Francesc Heras Perellón, amb un pressupost de
1.706.189,64 € (IVA inclòs), desglossat en:
Obres corresponents a l’àmbit del PAU-1 “Puig del General” = 1.345.074,08 €
Obres fora d’àmbit =
361.115,56 €.”
2.4 Aprovar el Pla Municipal d’adequació de la il·luminació exterior del municipi.
El Sr. Galobardes explica la proposta. El Decret pel qual s’aprovava el Reglament que
obligava a aprovar el Pla d’adequació lumínica abans de 31 de desembre de 2007 es va
declarar nul per vicis en la tramitació, per això es porta ara, després d’haver pugut
valorar els costos d’aplicar aquest Pla i la part que està inclosa en el contracte de
concessió de renovació de l’enllumenat.
Jesús Torrent: Anuncia que hi votarà a favor. Pregunta si està previst fer alguna actuació
durant aquesta anualitat.
Lluís Postigo: Anuncia que hi votarà a favor. I lamentar, sense retreure-ho a ningú,
que s’hagi renunciat a una subvenció de 40.000 euros. S’ha tornat a demanar i espera
que s’aconsegueixi com a mínim el mateix.
Toni Navarro: Pregunta de quan es la sentència que va declarar nul el decret.
La Secretària contesta que és de novembre i es va publicar a mitjans de desembre.
El Sr. Eduard Galobardes diu que l’aprovació d’aquest Pla és el punt de partida, l’equip
de govern fixarà les actuacions a fer i els terminis d’execució.
CiU: Hi ha actuacions previstes en el pressupost, les que cal executar aquest any segons
el plec de clàusules de la concessió.
Sotmès el següent dictamen a votació, s’aprova per unanimitat:
“Vist el Pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior de municipi de
Llagostera redactat per S.I.M. RUBATEC S.A., empresa concessionària del servei de
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manteniment i millora de l’enllumenat públic i de les instal·lacions esportives exteriors
del municipi de Llagostera, tal com s’estableix en l’art. 6 del Plec de clàusules que
regula la concessió.
Atès que la finalitat d’aquest Pla és l’adaptació de la instal·lació al Reglament per a la
prevenció de la contaminació lluminosa, Decret 82/2005 resultat de la Llei 6/2001
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Atès que aquest Pla és una declaració d’intencions així com una planificació dels
treballs i instal·lacions a realitzar per tal de donar compliment a les condicions
reglamentàries respecte a l’enllumenat existent, i que aquestes actuacions es portaran a
terme en diferents fases.
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal en data 28.12.2007
Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Aprovar el Pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior de municipi de
Llagostera, redactat per l’empresa concessionària del servei d’enllumenat púbic S.I.M.
RUBATEC S.A. amb la col·laboració de l’enginyer municipal, Sr. Jordi Colomer Payet,
d’acord amb la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.”
2.5 Aprovar les noves tarifes de l’aigua potable.
Es deixa sobre la taula l’aprovació de les tarifes de l’aigua potable.
3r.- PROPOSTES:
3.1 Proposta del Grup Municipal de CiU sobre la creació d’una comissió de
seguiment de les expropiacions.
El Sr. Eduard Galobardes s’absenta de la sala.
El Sr. Ramon Soler explica la proposta. Diu que es vol crear amb ànim de consens.
El Sr. Jesús Torrent diu que el seguiment dels temes el fa l’oposició a través de la
informació que reben de l’equip de govern. Considera innecessària la creació d’aquesta
comissió. És difícil tractar un tema que afecta un membre de l’equip de govern.
El Sr. Lluís Postigo diu que essencialment coincideix amb el Sr. Torrent. El seguiment
es pot fer a través de les Comissions Informatives, incloent-hi un punt a l’ordre del dia.
Per arribar a acords amb els propietaris, ells no es neguen a arribar-hi i a col·laborar.
Amb la motivació de la Comissió no hi està d’acord. El que ha motivat aquesta
proposta és que es presentés un recurs fora de termini d’un contenciós que afecta un
membre de l’equip de govern. Això obliga l’equip de govern a actuar amb un plus de
transparència. Entre línies llegeix que l’anterior equip de govern va intentar enganyar
els particulars expropiats. Igual que es va votar a favor del conveni del c/Lleó I, ja
anuncia que si el criteris per valorar la finca més polèmica és semblant a la del carrer
Lleó I hi votaran a favor. La valoració del Jurat d’Expropiació mereix el seu respecte
com a institució independent. No cal anar a un arbitratge ( responent a la carta del Sr.
Eduard Galobardes). Està en contra de l’arbitratge.
El vot del seu grup serà en contra.
El Sr. Toni Navarro diu que està d’acord amb el que ha dit ICV. Quan ell va posar de
manifest la no presentació del recurs contenciós no s’ha fet demagògia, sinó la feina de
l’oposició. Igual que ha fet amb les tarifes de l’aigua, quan s’ha detectat una errada s’ha
posat de manifest. No es vol fer demagògia. La interpretació que va fer un mitjà de
comunicació en relació amb aquest tema la considera il·legítima. La necessitat de
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transparència que té ara l’equip de govern és el que motiva la creació d’aquesta
Comissió.
Ell també vol presentar la seva proposta (presentada avui). La llegeix. Diu que és una
proposta alternativa.
L’Alcalde li diu que es debatrà com a moció, no com a proposta alternativa.
El Sr. Ramon Soler vol dir que només el grup d’ERC ha parlat de demagògia, ningú
més. El recurs ha estat admès a tràmit, per això s’ha esperat a presentar la moció ara
perquè no s’interpreti com que ens volem rentar la cara. A més a més el Sr. Galobardes
ha presentat pes escrit la seva renúncia a al·legar l’extemporaneïtat.
La moció és per fer una comissió de seguiment de totes les expropiacions. El que es vol
és evitar la demagògia. El muntant de les expropiacions pendents és de més de
3.000.000—euros.
Davant de tres expropiacions:
Can Caciques. El que va fixar el Jurat d’Expropiació és 4 o 5 vegades la valoració de
l’Ajuntament.
C/ Lleo I. Després de la valoració del Jurat d’Expropiació de més del doble, l’Alcalde
negociant amb els propietaris va aconseguir una rebaixa de 60.000--euros.
Amb aquesta moció es voldria trobar una solució per a les expropiacions pendents.
El que es vol és que hi hagi la màxima transparència. Cada grup ha optat per la seva
manera de fer.
Retiren la moció. A les Comissions Informatives espera l’afany col·laborador.
El Sr. Jesús Torrent diu que demagògia vol dir tergiversar les paraules d’un altre. Ningú
ha dit que no vol ser informat i ben informat. Aquesta proposta després d’un any de
govern ja va preguntar per aquest tema. Ara no és el moment ni la forma.
Si hi ha tanta voluntat de consens, pensa que per part de l’oposició ningú ha volgut fer
retrets i per part de l’equip de govern sí que se’n fa.
El Sr. Lluís Postigo diu que és un fet que es va presentar el recurs fora de termini i cal
acceptar l’error. El Tribunal Superior de Justícia pot apreciar d’ofici l’extemporaneïtat
encara que l’altra part no ho al·legui. El propi Regidor d’Urbanisme reconeix aquesta
possibilitat.
El Jurat d’Expropiació va valorar la finca de Merjomont, SL en 900.000—euros més
que l’Ajuntament i 1.000.000—d’euros menys que el que demanava Merjomont, SL.
Pel C/ Lleó I va passar una cosa semblant. Si hi ha tanta preocupació per les
expropiacions per què s’utilitza romanent per fer modificació de crèdit.?
El Sr. Toni Navarro diu que si no hi va haver negligència, per què l’Alcalde va estar tant
content quan es va acceptar el recurs a tràmit? Si s’arriba a un acord semblant amb
Merjomont a l’acord del c/ Lleó I, ells hi votarien a favor.
Creuen que la presentació fora de termini va ser un error, res més. Ja s’ha dit que estem
disposats a donar suport al mateix tracte amb Merjomont que amb el carrer Lleó I. És
còmic que el Sr. Galobardes renunciï a fer servir el seu propi error (presentar fora de
termini).
Hi ha una coincidència. També els preocupa l’estat econòmic de l’Ajuntament i pensa
que no s’haurien de gastar els estalvis.
Què hi ha de diferent entre informar a la Comissió Informativa en què vosaltres
informeu i aquesta Comissió de Seguiment?
Contesta el Sr. Alcalde per dir que tenia motius suficients per estar content, no ha de
jutjar la seva alegria.
El Sr. Ramon Soler diu que no es preocupi per no saber fer demagògia, ho fa
perfectament.
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Es fa molta fumareda i no es vol arreglar el tema. Ja es tenen tres resolucions en contra
dels actes de l’Ajuntament. La voluntat de l’equip de govern ha quedat clara.
4t.- PROPOSTES URGENTS:
El Sr. Alcalde anuncia les dues propostes urgents, que són:
Proposta del Grup Municipal d’ERC de crear diverses comissions de seguiment de
temes d’interès públic i proposta d’aixecar puntualment la suspensió de llicències per a
la construcció d’un edifici plurifamiliar de 23 habitatges i 30 places d’aparcament al
carrer Ricard Casademont nº 57-59 de Llagostera.
ERC retira la seva proposta.
4.1 AIXECAR PUNTUALMENT LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 23 HABITATGES I 30
PLACES D’APARCAMENT AL CARRER RICARD CASADEMONT Nº 57-59
DE LLAGOSTERA.
El Sr. Galobardes explica la proposta.
El Sr. Jesús Torrent agraeix l’explicació i confia en l’informe tècnic. El seu vot serà a
favor. (2)
El Sr. Lluís Postigo també agraeix l’explicació i el seu vot serà abstenció. (2)
La Sra. Eugència Comas diu que els vot del seu grup serà a favor. (2)
CiU i IxLL : A favor
S’aprova la següent proposta amb 10 vots favor:
“El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener
de 2008, a instància de la proposta presentada pel grup municipal PSC va acordar
adoptar l’acord de suspensió preventiva de tramitacions i de llicències prevista a
l’article 71.1 del Decret Legislatiu 1/2005 per un termini màxim d’un any per modificar
la topografia en finques i parcel·les edificables ordenades amb tipologia d’alineació a
vial.
El Ple va acordar que abans del transcurs de l’any de la suspensió preventiva proposada
i en funció del desenvolupament de les sessions de treball, reunions, treballs i estudis de
la redacció de la modificació puntual de POUM, el Ple podrà acordar el seu aixecament
parcial en els àmbits en què puntualment es consideri innecessari mantenir-la.
S’ha presentat un projecte d’obres per construir un edifici plurifamiliar a la finca situada
al carrer Ricard Casademont núm. 57-59. Segons informe tècnic que consta a
l’expedient, el projecte de construcció presentat no hipoteca la finalitat ni els objectius
de la modificació puntual de POUM prevista i que va ser causa de l’esmentada
suspensió, per aquest motiu, es proposa al Ple:
1.- Aixecar puntualment les suspensions de llicències acordades en data 30 de gener de
2008 pel que fa a la modificació topogràfica prevista en el projecte visat núm.
2007406178 a fi de permetre construir l’edifici plurifamiliar alineat a vial al carrer
Ricard Casademont núm. 57-59.
2.- Modificar l’acord de suspensió de llicències de data 30 de gener en la part necessària
per adaptar-lo al present acord, i per la resta mantenir-lo en vigor.
Llagostera, 28 de maig de 2008
L’Alcalde. Fermí Santamaria Molero.”
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5è.- PRECS I PREGUNTES:
El Sr. Santiago Masip fa el següent prec: Seria possible aprovar les actes?
I pregunta si s’ha presentat una proposta de Modificació puntual del POUM a la
deixalleria de Can Navarro.
El Sr. Galobardes explica que aquesta empresa ja havia tingut converses amb l’Alcalde
anterior. S’està estudiant la proposta.
El Sr. Postigo diu que el projecte del Casino seria molt interessant poder-lo tenir per
poder-lo executar per fases. Un document marc per poder anar executant segons les
disponibilitats pressupostàries. També caldria agilitar l’aprovació del mapa
d’instal·lacions esportives que es podria demanar per futures subvencions del camp de
futbol.
El Sr. Alcalde diu que l’execució que es vol fer al Casino prevista al pressupost són les
inversions necessàries per arranjar el teulat. Es vol fer un projecte integral, però
aquestes inversions d’ara són necessàries.
El Sr. Galobardes diu que el Casino s’ha presentat a la subvenció de la Generalitat
(Departament de Cultura) per a l’elaboració del projecte integral.
La Sra. Montserrat Vilà explica la previsió de despeses de 100.000—euros inclosa a la
modificació de crèdit per a la Llar d’Infants. Explica els conceptes calculats per
l’arquitecte municipal, Sr. Carles Soler.
La Sra. Eugenia Comas volia demanar sobre els terrenys del costat de la deixalleria
municipal, hi ha els contenidors d’en Navarro. Voldria saber si es retiraran el no tenir la
concessió aquesta empresa o si són propietat del Consell Comarcal.
El Sr. Vilella diu que el tracte va ser amb el Consell Comarcal, l’empresa no té res a
veure. S’hauran de treure perquè s’ha de fer un mur.
El Sr. Navarro pregunta que quan es va canviar el contracte amb l’empresa de recollida
de deixalles que en lloc d’anar a Sta. Coloma es va a Solius, si va suposar alguna
variació en el preu del contracte.
El Sr. Vilella diu que contestarà en el proper Ple.
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts d’onze de la nit s’aixeca la sessió de
la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi la Secretària, que
ho certifico.
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ACTA Nº 9/2008 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 25 DE JUNY DE 2008.A la vila de Llagostera a les nou i cinc minuts del vespre del dia vint-i-cinc de juny de
l’any dos mil vuit es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la
Presidència de l’Alcalde Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors
Srs. Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Cristina Campeny Planas, Xavier
Vilella Bayé, Jesús Torrent Bosch, Santiago Masip Campos, Lluís Postigo García,
Montserrat Masdevall Roca, Eugènia Comas Alsina, Antoni Navarro Robledo i Eduard
Galobardes Jorba.
Excusa la seva assistència el Sr. Josep Aliu Mundet.
Actua de Secretari el Sr. Norbert Bes i Ginesta.
ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit:
A.1 Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors dels dies 30 d’abril, 22 i
28 de maig de 2008.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries:
B.1 Acord d’aprovació inicial del Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius
municipals.
B.2 Acord d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal nº 28 de la
taxa per aprofitament de les instal·lacions esportives municipals.
B.3 Distribuir l’import corresponent a la prestació municipal de serveis de l’any 2008
del Fons de Cooperació Local de Catalunya.
B.4 Aprovar les noves tarifes de l’aigua potable.
B.5 Proposta del PSC.
B.6 Proposta d’ERC.
B.7 Proposta de ICV-EUiA.
C) Assumptes sobrevinguts.
D) Control i Gestió Municipal:
D.1 Resolucions de l’Alcaldia.
D.2 Informes d’Alcaldia.
D.3 Precs i preguntes.
ASSUMPTES DE TRÀMIT:
A.1 Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors dels dies 30 d’abril,
22 i 28 de maig de 2008.
Sr. Alcalde: Hola bona nit, anem per començar el ple ordinari del dia 25 de juny. En el
primer punt assumptes de tràmit hi ha les actes del dies 30 d’abril i 22 i 28 de maig.
Començarem per la del dia 30 d’abril:
Acta nº 6 del dia 30-4-2008:
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Sr. Torrent: Bona nit. Tal com va comentar el Sr. Secretari les actes a partir d’ara
seran literals i ens estalviarà aquesta mica de feina.
A la pàgina 6, línia 15, després de la proposta es retira, afegir: “ perquè es considera
que ha estat presa en consideració, ja que segons ha manifestat el portaveu de CiU
l’equip de govern ha iniciat converses amb la propietat de la finca”.
A la pàgina 7 i també en referència a la proposta que va fer el seu grup és simplement
un aclariment a la línia 26 diu textualment que tots els manipuladores d’aliments tenen
el seu registre sanitari. Els manipuladors són persones i no estan registrades
sanitàriament sinó que són les empreses elaboradores d’aliments qui té
registre
sanitari.
I a la pàgina 10, línia 14 n’hi ha una de més divertida, perquè se sotmet una proposta a
votació que es rebutja perquè hi voten en contra 8 regidors de CiU més el vot de
qualitat de l’Alcalde. Els regidors s’han multiplicat. Són 6.
No hi ha cap més esmena a fer a aquesta acta.
Sr. Postigo: A l’acta del dia 30 d’abril quan s’aprova l’acta del dia 2 del mateix mes, o
sigui pàgina 1, línia 23, diu que s’aprova l’acta amb esmenes. És clar si no es fan
constar aquestes esmenes en aquesta acta no constaran en lloc, per tant aquesta acta,
demano que quedi sobre la taula i que s’incorporin les esmenes que es van fer en el seu
dia. En tot cas dir que també hi ha pendent d’aprovació la del dia 27 de febrer.
Sr. Alcalde: Sí hi havia el tema del power-point.
Sr. Postigo: A la pàgina 14, línia 25, diu Sr. Villena i ha dir Sr. Vilella.
A la pàgina 15, línia 10, diu que creu que es prou important que abans de la intervenció
de la Engràcia Valls hi consti que en aplicació de l’article 7.1 del Reglament de
Participació Ciutadana té la paraula la Sra. Engràcia Valls.
Sra. Comas: En aquesta acta no hi tenen res.
Sr. Alcalde: Ara en tot cas, passarem a la votació. Però li diu al Sr. Postigo que hi ha
una petició per part seva de fer constar les esmenes a l’acta del 2 d’abril. En tot cas,
com que s’ha de modificar l’acta amb les aportacions que s’han fet ara també s’hi
posarien les esmenes que es varen fer en el seu moment.
Aquesta acta queda aprovada amb les esmenes proposades.
Acta nº 7 del dia 22 de maig:
Sr. Soler: No hi ha res.
Sr. Torrent: Nosaltres tampoc hi tenim res.
Sr. Postigo: demano que a les actes s’especifiqui la persona que intervé, no que hi
constin les sigles del partit polític. I a les votacions dels diversos punts que va fer falta
el vot de qualitat de l’Alcalde que a l’acta si faci constar.
Sra. Comas: No hi tenim res a dir. Però perquè hi donem una ullada ràpida, atès que
aquesta acta s’ha fet molt depressa i no s’hi reflecteix tot el que en el seu moment es va
dir. També demana que a les actes, en les intervencions, no s’hi posin les sigles del
partit polític sinó el nom de la persona que intervé.
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Amb les esmenes proposades, s’aprova l’acta.
Acta nº 8 del dia 28-5-2008:
Sr. Soler: A la pàgina 3, línia 30 vol que es modifiqui i que quedi redactat de la següent
manera: “CiU agraeix l’aportació del PSC i vol fer constar que aquesta aportació és
una còpia del que va fer CiU a la Comissió Informativa”.
Sr. Torrent: Jo no recordo que es digués això en aquell moment.
També vol fer una esmena a la pàgina 2 , línia 23, en el sentit d’afegir-hi que el grup
del PSC també va intervenir per dir que tampoc comparteixen la necessitat d’una nova
llei de política lingüística.
Sra. Comas: A la pàgina 5, línia 6 que quedi redactat així: “La Sra. Eugènia Comas
diu que hi votaran a favor de tots els punts que s’han dit i que no calia afegir res més”.
També a la pàgina 6, línia 50 on diu “il·legítima” ha de dir “legítima”.
Sr. Alcalde: També demana que a les actes no hi constin les sigles del partit polític,
sinó el nom de les persones que fan les intervencions.
Amb les esmenes proposades s’aprova l’acta.
DICTÀMENS, PROPOSTES O MOCIONS RESOLUTÒRIES:
B.1 Acord d’aprovació inicial del Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius
municipals.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 1 del dia 19 de juny de 2008:
“El Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius del municipi (MIEM) és l’eina que
preveu el PIEC que ha de permetre als municipis determinar les seves necessitats i
complementar les establertes com a bàsiques per a tot Catalunya. Per això la seva
formulació ha de contemplar uns mínims homogenis per a tots els municipis, però sense
oblidar que es tracta d’un instrument de planificació municipal que ha d’ésser útil, en
primer lloc, al propi municipi i per tant ha d’adaptar-se a les seves circumstàncies i als
objectius de la seva política esportiva.
El MIEM també ha de contrastar les seves determinacions amb les del PIEC i amb els
estudis de localització per a les instal·lacions de la xarxa bàsica i pot incloure l’anàlisi
dels equipaments de la xarxa complementària. El MIEM ha d’ésser un document
sintetitzat, principalment gràfic on s’indiqui, de manera clara, la proposta definitiva a la
qual s’hagi arribat per mitjà d’un procés de participació ciutadana.
Atès que l’Ajuntament ha de trametre el MIEM al Consell Català de l’Esport, que
emetrà informe sobre l’adequació del document a les determinacions i directrius del
PIEC.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius del
municipi (MIEM) de Llagostera, que figura a l’expedient administratiu.
Segon.- Trametre l’expedient al Consell Català de l’Esport als efectes que emeti
l’informe corresponent.
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Tercer.- Donar difusió d’aquest acord entre les entitats esportives del municipi, i en el
Butlletí municipal i sotmetre a exposició pública el document durant un període de 2
mesos i 15 dies”.
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Alcalde : es va fer el mapa d’instal·lacions i equipaments esportius municipals, que
es va fer la exposició al Patronat d’Esports que ara es posa a aprovació inicial i que es
podran fer les al·legacions que es creguin oportunes.
Sr. Jesús Torrent : aquest mapa, segons es va comentar a la comissió informativa és
una eina de planificació que serveix per poder demanar subvencions però que no és
vinculant en quan a terminis d’execució i en quan als continguts del que té. Ja ho diu
el mapa que les necessitats actuals per culpa del mètode estan infravalorades. També
diu que amb un pavelló en fem prou, però tothom sap que està sobre saturat. És previst
fer un nou pavelló que encara no saben com serà. Es parlava d’un pavelló de 3 pistes
però pel que varem entendre l’altre dia a la comissió informativa és un pavelló d’una
sola pista. En quan a la sala de musculació tampoc queda clar on serà. Pel que fa al
polivalent diu que hi fan falta reformes, però potser no s’han tingut en compte unes
reformes importants que les puc especificar, però voldria saber si en aquest mapa hi
ha de sortir tot, perquè si no és així no cal especificar.
En referència al local polivalent, els tancaments estan molt malament. Hi ha uns
lavabos que no han funcionat mai. Pel que fa al terra de la pista també hi consta que
patina però no hi ha cap proposta com per exemple posar un terra sintètic... També
convindria que hi haguessin unes altres pistes de tennis al poble, apart de les que ha hi
ha a la Canyera, així com el segon camp de futbol. Pregunta si totes aquestes
aportacions es podran fer en el període d’al·legacions. I si tot el que figura en el mapa
es farà l’any 2008 o no o si simplement és una declaració d’intencions.
Apart dels comentaris com que creiem que és una eina necessària i útil , hi votarem a
favor.
Sr. Postigo : ja fa temps que a aquest tema li van al darrera fa una colla de mesos.
Recorda que en varen parlar en una reunió de la Junta del Patronat del mes d’agost o
setembre passat i demanaven que es fes un mapa de les necessitats i que fos participatiu
no només amb les entitats esportives sinó amb la resta dels veïns del municipi. Em
consta que és a l’expedient la guia per a la redacció del mapa d’instal·lacions i
d’equipaments esportius del municipi editada pel Consell Català de l’Esport que
recorda que a la proposta definitiva si ha d’arribar per mitjà d’un procés de
participació ciutadana de debat i de consens municipal. Em consta que totes tres coses
han faltat. Trobem a faltar participació ciutadana, debat i consens municipal. Pensem
que aquest mapa ha de ser una eina de planificació i per tant que detecti quines són les
mancances i les necessitats del municipi a nivell esportiu a vint anys vista que és el que
aconsella aquesta guia de redacció. Aquí s’ha optat per un termini més curt, no em
sembla malament. Em sembla necessari el consens municipal perquè ara està
governant un equip de govern però d’aquí uns anys n’hi pot haver un altre i seria una
llàstima que una feina com aquesta no disposés d’un consens pràcticament unànime.
Nosaltres continuem compartint una mica els criteris amb els que es va encarregar la
redacció del MIEM que en primer lloc era potenciar la zona esportiva a de l’Avinguda
de l’Esport i concentrar allà apart del camp de futbol, pavelló, etc., nous equipaments
i per tant posa de manifest planificar tot aquest sector que aniria molt més a enllà del
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que el MIEM proposa. En segon lloc pensem que un bon criteri a tenir en compte seria
repartir en el territori del terme municipal de Llagostera i de forma equilibrada
instal·lacions i dotacions per l’activitat física sobretot pensant en les urbanitzacions
però també pensant en els barris del nucli urbà i en tercer lloc també trobem a faltar
en el mapa que hi hagués una previsió de futures reserves de sol necessàries per
establir aquests mecanismes. Entenem que si no se’n plantegen de reserves de sol és
perquè es creu que no són necessàries. Nosaltres no ho compartim. Entenem també que
la previsió del MIEM de reserva de terrenys no comporta la immediata modificació del
POUM. Em sembla que a la guia diu que quan toqui la revisió del POUM es poden
incorporar aquestes reserves de terreny. Altres aspectes que s’han menystingut són la
recomanació que si en el municipi hi ha un reglament de participació ciutadana es
tingui en compte, que si hi ha una agenda local 21 també es tingui en compte, un PALS.
Fer la puntualització que el MIEM no és una eina que només ens ha de permetre
obtenir subvencions, és una veritable eina de planificació municipal. Nosaltres
detectem ja que en les inversions previstes en el pla d’etapes per el 2008 ja n’hi ha
unes quantes que no es faran perquè el pressupost del 2008 no ho preveu. No preveu les
pistes de petanca, ni l’arranjament del pavelló, ni de les instal·lacions del CEIP, ni del
tennis de La Canyera. Poden haver-hi modificacions de crèdit però amb la situació
econòmica que tenim dubten molt que amb aquetes tinguin lloc. Per últim dir, que això
serà el que motivarà la presentació d’al·legacions per part nostra i també l’abstenció
en la votació d’avui, que nosaltres discrepem tant en la localització d’algunes
instal·lacions, en la temporalització i en la priorització d’algunes d’elles. Pel que fa al
segon camp de futbol que es preveu pel 2016. Es planteja a La Canyera i nosaltres
pensem que s’hauria d’ubicar al costat de l’actual. El pavelló triple poliesportiu es
preveu pel 2009-2010, no vull ser pessimista però aquesta previsió no em sembla
realista. La piscina coberta el 2016. En quan a l’any no hi tenim res a dir, però s’ubica
a la zona d’equipaments que s’haurà de cedir quan s’urbanitzi el SUD-12. Nosaltres
pensem que tampoc és el millor dels llocs i estaria molt més bé la costat de d’existent.
Les pistes de petanca es preveuen pel 2008 a la plaça Narcís Casas. No compartim que
es faci una nova pista de tennis a la Urbanització Llagostera Residencial, seriem més
partidaris de concentrar-les totes a La Canyera . Pel que fa a l’espai urbà per la
practica la física a diferents indrets es proposa Ganix, nosaltres pensem que seria
millor al sector Fonollerons, si és que en aquesta zona cal algun espai urbà per
aquesta pràctica física i això ho dic perquè d’aquí a no gaire temps disposarem d’unes
instal·lacions esportives en el nou CEIP lo millor seria optimitzar i compatibilitzar
aquestes instal·lacions fora del horari docent. El mateix passaria a la zona del Puig
habilitada per a la pràctica física en el lloc on ara s’acaba d’instal·lar un parc per
jugar la mainada. És el mateix s’hauria de compatibilitzar tot el que hi ha al CEIP
Lacustària. Es preveu també un espai urbà al carrer Lleida. Fa quatre dies s’ha fet una
modificació del POUM que preveu una ampliació de la zona verda entre el carrer
Maiena i el carrer Gregal i creiem que aquest seria un lloc molt més idoni. També se’n
preveu una altra a la zona verda del carrer del Porxo. Nosaltres la ubicaríem la final
de l’avinguda Gotarra. I en tot cas, quan ens referim a aquests espais urbans pensem
que s’haurien de buscar llocs prop del nucli antic o al voltant . En tot cas s’haurien de
prioritzar les del nucli antic. Per últim i pel que fa els circuits d’activitats física en
zona verda, se’n planteja un al dispensari i estaria molt més bé a la zona verda que hi
ha entre l’Avgda. del Gironès i l’Avgda. de l’Esport. Se’n planteja un altre a
l’avinguda Gotarra i nosaltres pensem que estaria millor a la zona verda del costat del
Molí que està pràcticament en desús. Bona part d’aquestes al·legacions tenen
fonamentació darrera que intentarem aportar en les al·legacions que presentarem. Per
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últim, crec que s’hauria d’establir un termini per a l’exposició pública, ja que no
s’especifica.
Sr. Navarro: Nosaltres dins el període d’al·legacions formularem els canvis que
preveiem però també coincidim en alguns aspectes. La guia del MIEM diu que estigui
tot a prop de les zones esportives. Però fonamentalment trobem que s’aprova un MIEM
que d’entrada ja no és realista i ens agradaria que allò que està previst per el 2008
s’executarà el 2009. Estem aprovant un MIEM que d’entrada ens està convidant a fer
unes actuacions de manera immediata i no veiem la possibilitat que això sigui real.
Per altra banda, s’ha de ser curós on col·loquem les diferents instal·lacions esportives.
Per exemple, en el tema de les escoles, són crítics en la instal·lació d’un camp de futbol
a La Canyera, creiem que seria millor que estigués concentrat aquí. Creiem que s’ha de
tenir molt clar cap on van les diferents inversions perquè el MIEM apart d’un
instrument de planificació també és un instrument que ens pot ajudar a l’hora de
demanar subvencions i per tant en aquest sentit hauríem de tenir-ho tot molt clar i ser
capaços de consensuar aquest mapa d’instal·lacions esportives. Creiem que aquest
consens hauria de passar per una participació tal com diu la guia d’instal·lacions.
Aquesta participació no s’ha fet ni amb la societat civil , ni amb els propis Regidors.
Han faltat diverses sectors a l’hora de parlar d’aquest MIEM. Ha estat una proposta
molt poc participativa en aquest sentit i fins el punt que ja que entrava en aquest Ple la
proposta d’aprovació del MIEM potser hagués estat bé accelerar una reunió que
nosaltres havíem demanat per saber cap on va l’ampliació del pavelló. S’ha fet amb els
clubs però amb els regidors que en aquests moments tenim alguna cosa a dir no se’ns
ha convocat a cap reunió i pensem que és una llàstima. Demanaríem, en la mateixa
línia que ha dit en Lluís Postigo, que ens comprometéssim a ampliar el màxim el
període d’al·legacions. Crec que és el moment com diu el mapa d’instal·lacions fer
reunions participatives amb els diferents sectors, no només de l’esport, i això implica
que s’allargui el període d’al·legacions al màxim.
Resumint, hi ha dues coses que ens agradaria que se’ns comentés, si es farà allò que
està planificat el 2008-2009 ja que entenem que si s’està aprovant ara hi ha la voluntat
de fer-ho i en quina temporització. I per altra banda, se’ns contestés si hi ha la
voluntat d’allargar el màxim aquest període d’exposició.
Sr. Alcalde: Bé, sóc una persona que de memòria en tinc poca, però qui va encarregar
el MIEM ? Quin termini tenia l’actual equip de govern per no perdre la subvenció?
Ho hem hagut de fer a corre-cuita perquè no es perdés la subvenció. Es va fer una
exposició a tots els que formeu part de la Junta de Govern del Patronat d’Esports i ha
passat temps suficient perquè si es tenia intenció de fer aportacions, era qüestió de
demanar-ho. Intencions, intencions de complir amb els compromisos que hi ha al
MIEM dintre del termini procurarem de fer-ho i en algunes de les actuacions que s’han
de fer, que probablement les aconseguirem sense que l’Ajuntament hagi de fer cap
mena d’aportació. Probablement l’equip de govern també en farà alguna d’al·legació.
Penseu que parlem d’un MIEM i que fins el 2016 hi poden haver canvis, segurament es
difícil de poder ubicar els espais esportius allà on realment haurien de ser, però avui he
estat parlant amb Limonta i a Caldes de Malavella, el camp de futbol el volen fer a
Aigües Bones. No ens estranyem que aquí el segon camp de futbol es vulgui fer a La
Canyera. Si recepcionem La Canyera i hem de donar un servei per la gent que hi viu
cada dia, és molt probable que hi hagi una línia d’autobús, però parlem a llarg termini.
Una de les coses que no hem volgut fer es fiscalitzar uns terrenys perquè es faci un
camp de futbol al costat del que tenim ara, que seran sempre uns terrenys que estaran
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afectats i que d’aquí al 2016 no sabem si s’executarà allà o no. El període d’al·legació
que s’ha de donar, això ho parlarem amb en Norbert, el nostre Secretari, veurem quin
termini màxim es pot donar. Nosaltres en principi varem presentar-ho al Consell
Català de l’Esport per no perdre la subvenció. Que és un MIEM, que hi poden haver
deficiències, totalment d’acord, però també hi ha un temps per poder fer al·legacions i
millorar-lo. En quan a participació, varem tenir poc temps. Penseu que les consultes
que es varen fer va ser en base al que hi havia en el POUM. Ho varen redactar dos
tècnics que són els que gestionen el campus de l’estiu i la piscina i un d’ells es jugador
de bàsquet d’aquí Llagostera, és fill de Llagostera i pot ser bon coneixedor de les
deficiències que hi poden haver i va tenir converses amb els tècnics i tan sols es va fer
la presentació en aquell acte. Vosaltres que heu governat també sabeu que no es pot
complir tot el que un desitjaria.
Sr. Postigo: Més que res deixar clar, que l’anterior equip de govern va encarregar a
una empresa el MIEM , a unes persones que hi entenen i que van fer la seva proposta a
nivell tècnic i varen parlar amb els tècnics de l’àrea d’urbanisme d’aquest Ajuntament
per fer i posar una proposta sobre la taula. Què hi trobem a faltar? La part política. Si
el poble es pot governar només amb el que diuen els tècnics, la nostra feina aquí no hi
seria. L’anterior equip de govern ara no hi és i no va estar en la elaboració de la part
final del MIEM. Si no ho tinc mal entès es va presentar el 28 de setembre per no perdre
la subvenció. Es va prendre possessió a començaments de juny. Han passat quatre
mesos només per justificar la subvenció. Ara s’ha de tramitar. Des que es va enviar per
justificar la subvenció fins el dia d’avui han passat nou mesos, i no es podien haver
introduït modificacions? Es podia haver fet un MIEM nou. No digueu, a sobre, en
aquest cas que això és culpa de l’anterior equip de govern. Quan es diu “reserva de
terrenys” la guia ho diu ben clarament: “Si aquestes suposen una modificació de les
previsions del POUM cal tenir-les en compte en el seu procés de revisió”. Quan es
farà la revisió del POUM? Doncs, segons el POUM d’aquí a deu anys. Modificacions
puntuals se’n poden fer moltes, però revisió d’aquí deu anys. Si ara s’introdueixen en el
mapa d’instal·lacions esportives reserves de terrenys, hipoteques aquella propietat?
No. El MIEM no té afectacions jurídiques.
Sr. Alcalde: El mes d’agost per alguns és inhàbil i per altres no. Però varem haver de
córrer. Quan es va encarregar el projecte? Només varem tenir 3 mesos per fer-ho.
Ara es podran fer al·legacions i mirarem de tenir un MIEM el més acoplat possible a
les necessitats esportives de Llagostera. En referència a les al·legacions parlarem amb
el Secretari i s’intentarà donar el termini més llarg possible.
Sr. Postigo: Voldria saber quin termini tindrem?
Sr. Secretari: és que no hi ha cap termini legal. És el que es consideri a la proposta.
Sr. Alcalde: Ho pactarem.
Sr. Postigo: Potser seria més adequat fer-ho avui.
Sr. Secretari: S’ha de determinar quants de dies es deixa a exposició pública. La llei no
ho marca això. Decidim-ho ara.
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Sr. Alcalde: Després de consensuar-ho amb els diferents grups polítics es decideix que
el termini sigui de dos mesos i quinze dies.

21

Article 4. Tarifa

S’aprova per 10 vots a favor dels grups municipals de CiU, IxLL, PSC i ERC i 2
abstencions d’ICV-EuiA.

B.2 Acord d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal nº 28
de la taxa per aprofitament de les instal·lacions esportives municipals.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 1 del dia 19 de juny de 2008:
“Atès que el Consell del Patronat Municipal, en sessió celebrada el passat dia 29-052008, va aprovar una modificació de les seves taxes.
Atès que és competència del Ple de l’Ajuntament aprovar la modificació de les taxes.
És per això que es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 28 de la
taxa per aprofitament de les instal·lacions esportives municipals, temporada 2008-2009.
Article modificat :

Concepte

Activitats de temporada regular
Drets de matrícula
Matrícula esport i multimèdia, primer membre unitat familiar
Matrícula esport i multimèdia, segon membre
Matrícula esport i multimèdia a partir del tercer membre
Matrícula infantil i aleví, primer membre
Matrícula infantil i aleví, segon membre
Matrícula infantil i aleví a partir del tercer membre
Matrícula cadet, primer membre
Matrícula cadet, segon membre
Matrícula cadet a partir del tercer membre
Matrícula juvenil, primer membre
Matrícula juvenil, segon membre
Matrícula juvenil a partir del tercer membre
Matrícula sènior, primer membre
Matrícula sènior, segon membre
Matrícula sènior a partir del tercer membre
Drets d’entrenament per a no federats
Gimnàstica de manteniment i Esport per a adults
22
23
24
25
26
27
28

Tarifa (€)

125,00
85,00
45,00
135,00
95,00
45,00
160,00
105,00
55,00
180,00
120,00
60,00
190,00
125,00
65,00
85,00
185,00

Segon.- L’expedient estarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats
des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els interessats podran examinar l’expedient en la
Secretaria de l’Ajuntament i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions durant el termini establert, l’acord
provisional esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord.”
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Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Alcalde: Com ja sabeu, això es va aprovar pel Patronat d’Esports i ara es posa a
la consideració del Ple.
Sr. Torrent: El nostre vot serà que sí. Igual que varem votar al Patronat.
Sr. Postigo: A favor també.
Sr. Navarro: Nosaltres també hi votem a favor, perquè hi ha un òrgan de participació
que ho ha referendat. Però voldríem manifestar que és una llàstima que s’hagi trencat
una dinàmica que era que el cost de la dinàmica esportiva anés lligada una mica a la
demanda que sortia dels clubs i això s’ha trencat. Pensem que no és bo per
l’Ajuntament. Des de fa una sèrie d’anys s’havia deixat clar que les demandes que
incrementaven costos es cobrien amb la taxa.
S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió.
B.3 Distribuir l’import corresponent a la prestació municipal de serveis de l’any
2008 del Fons de Cooperació Local de Catalunya.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 1 del dia 19 de juny de 2008:
“Primer.- Distribuir l’import corresponent a la prestació supramunicipal de serveis de
l’any 2008 del Fons de cooperació local de Catalunya de la següent manera :
Consorci Vies Verdes de Girona.....................
1.954,20 euros.
Consorci Benestar Social del Gironès-Salt.......
10.985,16 euros.
Segon.- Comunicar-ho als Consorcis esmentats i a la Direcció General d’Administració
Local.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Soler: Bé, bàsicament aquesta proposta el que pretén és distribuir les aportacions
que l’Ajuntament ha de fer a les prestacions supramunicipals i ho fa igual que l’any
passat al Consorci de les Vies Verdes i al Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt.
Tots dos són organismes que presten serveis a Llagostera i aquestes despeses van a
compte del pagament que s’haurà de fer posteriorment pels serveis. Aquesta és la
proposta que es posa a votació i nosaltres hi votarem a favor.
Sr. Torrent: L’equip de govern decideix distribuir-los d’aquest manera i no hi tenim
cap inconvenient. Nosaltres també hi votarem a favor.
Sr. Postigo : El nostre vot també serà favorable. La distribució a aquests dos consorcis
ja fa anys que es ve fent així.
Sra. Comas: Nosaltres també hi votem a favor.
S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió.
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B.4 Aprovar les noves tarifes de l’aigua potable.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 1 del dia 19 de juny de 2008:
“Vista la petició realitzada per l’empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ SL,
concessionària del servei de subministrament d’aigua potable, en la qual sol·licita una
modificació de les tarifes de l’aigua.
Vista la proposta presentada per l’empresa concessionària.
Es proposa al Ple
Primer.- APROVAR les tarifes de l’aigua per conceptes de quota fixa de servei, tarifes
de subministrament, quota d’inversions i clavegueram, següents:
PER A TOTS ELS USOS DOMÈSTICS
Quota servei
Aigua
Quota de Servei per comptador de:
13 mm.
15 mm.
20 mm.
Solament Clavegueram

Tarifa de subministrament per consum:
Fins a 30 m3 trim.
De 30 a 54 m3 trim.
Excés de 54 m3 trim.

€ trimestre
5,01
6,02
10,02

Quota servei
Clavegueram
€ trimestre
2,64
3,83
6,37
6,28

Aigua

Clavegueram

€/m3
0,2802
0,5604
1,1208

€/ m3
0,0701
0,1401
0,2802

Els límits dels m3 trimestral es consideren per habitatge. No obstant quan el nombre de
persones que convisqui sigui superior a 3 habitants, el volum de la dotació bàsica
s’incrementarà en 3 m3 mensuals per persona addicional, d’acord amb la següent taula:
Nombre de persones
1-3
4
5
6
7
n

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

€ trimestre
10,55
15,31
25,47

Quota servei
Inversions

Primer tram (m3)
<=30
<=39
<=48
<=57
<=66
<=(3n+1)*3

Segon tram (m3)
>30
<=54
>39
<=72
>48
<=90
>57
<=108
>66
<=126
>(3n+1)*3 <=(6n)*3

Tercer tram (m3)
>54
>72
>90
>108
>126
>(6n)*3

Per l’acreditació del nombre de persones per cada habitatge CASSA AIGÜES I
DEPURACIÓ, SLU aplicarà aquesta bonificació a aquells abonats que tinguin concedit
aquest procediment per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, segons Decret del
Reglament del Cànon de l’Aigua.
PER A TOTS ELS USOS NO DOMÈSTICS (Comercials, industrials, obres, agrícoles i
ramaders)
Quota servei
Quota servei
Quota servei
Aigua
Inversions
Clavegueram
Quota de servei per comptador de:
Q. 13 mm.

€ trimestre
11,59

€ trimestre
5,01

€ trimestre
2,90
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55

Q. 15 mm.
Q. 20 mm.
Q. 25 mm.
Q. 30 mm.
Q. 40 mm.
Q. 50 mm.
Q. 65 mm.
Q. 80 mm.
Q. 100 mm.
Q. 125 mm.

16,82
27,99
47,61
80,96
98,52
150,67
231,80
324,52
463,60
695,40

6,02
10,02
15,04
22,56
42,61
65,16
100,25
140,35
201,70
300,76

Aigua

Clavegueram

€/m3
0,3503
0,7004
1,4012

Tarifa de subministrament per consum:
Fins a 30 m3 trim.
De 30 a 54 m3 trim.
Excés de 54 m3 trim.

4,21
7,00
11,90
20,24
24,63
37,67
57,95
81,13
115,90
173,85
€/ m3
0,0876
0,1751
0,3503

PER A TOTS ELS USOS D’INCENDI
Quota servei
Aigua
Quota de servei per comptador de:
1 polzada
1 ½ polzades
2 polzades
2 ½ polzades
3 polzades
4 polzades

€ trimestre
80,96
98,52
150,67
231,80
324,52
463,60

Aigua
Tarifa de subministrament per consum:
Bloc únic

€/m3
0,7004

Quota servei
Inversions

Quota servei
Clavegueram

€ trimestre
22,56
42,61
65,16
100,25
140,35
201,70

€ trimestre
20,24
24,63
37,67
57,95
81,13
115,90

Clavegueram
€/ m3
0,1751

CONSUMS MUNICIPALS
Gratuïts
El clavegueram que s’aplica és: un 25% de la suma dels conceptes Quota de Servei Aigua i consum aigua.

Segon.- TRASLLADAR aquest acord a l’empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ,
SL i a la Comissió de preus de Catalunya, juntament amb l’expedient annex per la seva
aprovació.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Soler: Per segona vegada es porta a aprovació les tarifes de l’aigua. Va quedar
sobre la taula perquè a la proposta que es feia semblava que hi podia haver-hi uns
increments que anaven en contra de la voluntat que havia manifestat l’equip de govern
i que també va ser recollida per la resta de grups de l’oposició en el sentit que les
tarifes de l’aigua penalitzessin l’excés de consum i per tant que es fomentés l’estalvi.
Val a dir que és difícil comparar aquest sistema actual amb l’anterior perquè
bàsicament els trams de tarifes són diferents. L’informe que han fet els tècnics ve a
refermar això. Bàsicament es basen en que el consum mig de l’aigua s’inclou dintre del
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primer tram i per tant el consum bàsic queda resolt. A partir d’aquí proposa uns
increments dels diferents trams. La voluntat que hi ha hagut per part de l’equip de
govern ha estat fomentar l’estalvi de l’aigua. Bé és cert que aquest canvi de tarifes té a
veure amb les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua i el que hem fet és
recollir això.
Sr. Torrent: A la Comissió Informativa desitjàvem que s’hagués aclarit el tema, però
no ha estat així. Tenim el mateix informe que l’altre vagada. Tenim el mateix dilema:
que les pujades són moltes per un costat . Per aquest motiu, ens abstindrem perquè no
tenim clar com queda aquest tema.
Sr. Postigo: El nostre vot serà l’abstenció. Trobem a faltar una proposta de caràcter
polític que no correspon a l’Enginyer municipal posar-la sobre la taula. S’ha dit que
s’han seguit les recomanacions de l’ACA. El que s’ha seguit són les recomanacions de
l’empresa concessionària de l’aigua. El canvi de tram és el que ocasiona el problema.
Hi ha trams que hi ha un important creixement. Si el que s’ha d’aprovar ha d’anar per
la via del canvi de trams, no hi ha manera possible de fer-ho perquè l’increment sigui el
mateix en els consums baixos i els alts i es produeix el que consta a l’expedient en les
gràfiques en que hi ha moments que es produeix un important creixement. Nosaltres
ens qüestionem la necessitat d’aquesta modificació.
Dir també que s’ha acceptat la proposta que fa l’empresa concessionària, que mira
pels seus interessos econòmics i a diferència del que havia passat el 2005, 2006 i 2007
que havia tingut increments del 3’8, 3’7 i 2’9, en aquesta ocasió es plantegen
increments i puges que en alguns casos arriba fins el 12% sinó més. No troben
justificades algunes modificacions com que a partir d’ara el Consorci Costa Brava
agafi conceptes que es cobraven apart com la quota Ter i que ara repercuteixi dins la
quota de servei. No ho compartim. De la mateixa manera que tampoc compartim la
quantitat de metres cúbics que ens toca .
Es desprèn de l’escrit de l’empresa, que hi ha unes possibilitats importants que renovi
la concessió. L’anterior equip de govern mantenia la ferma convicció que passat el
període establert es tornaria a treure el servei a concessió perquè ens sembla
correcte mantenir una mica en tensió la companyia que té la concessió que no
s’acomodi i que no entri en la dinàmica que sembla que està entrant ara.
M’imagino que les tarifes que s’aprovaran, entraran en vigor a partir de l’1 de juliol,
no sé si a l’acord de ple s’especifica quan la companyia podrà començar a aplicar-ho.
Sr. Secretari: Primer ho ha d’aprovar la Comissió de Preus de Catalunya i fins que no
ho aprovi no podran entrar en vigor les tarifes.
Sr. Navarro: La reunió amb el tècnic es va tenir i es va veure que el càlcul era correcte
en quan a la despesa d’aigua i llavors nosaltres afirmàvem que hi havia un increment
negatiu i ara hi ha un increment zero en alguns casos perquè es barreja la despesa
d’aigua amb les inversions. La realitat, tornem a dir, és que la despesa d’aigua arriba
fins al 20% d’increment en els primers 18 primers m3., després cau en picat, però
llavors es recupera aquest increment en els 80 o 81 m3. Considerem que si la política
era premiar l’estalvi d’aigua, en aquest nou tram no s’aconsegueix. Per tant, tenint en
compte que aquest increment de trams el que fa és premiar el que gasta 53 m3. , que és
molt per damunt del que seria lògic, pensem que això no s’hauria d’acceptar que hi
hagi un increment del 20% a gent que possiblement faci un bon estalvi d’aigua i per
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això estigui en els 18 m3. i que no hi hagi cap mena d’increment a la persona que en
gasta 53. Això ens hauria de fer replantejar els trams.
La quota de servei també ha pujat fins el 354%. També és veritat que ha baixat la quota
Ter que s’ha deixat de pagar a l’Ajuntament però l’usuari tampoc veu cap mena de
premi. Nosaltres com varem veure en el registre de sortida que havia acabat el termini
per pagar aquesta quota, varem pensar que repercutiria en l’usuari. I no repercuteix
sinó que en alguns trams s’incrementa considerablement. Sí repercuteix en l’usuari de
53 m3. Això és exagerat.
També hi ha un altre concepte que m’agradaria que se’ns expliqués: clavegueram. Això
que és?
Igualment ens agradaria saber com es farà públic el que es contempla que a famílies de
més de 3 membres se’ls modificarà el tram del consum ja que afectarà el preu de
l’aigua.
Demanem una vegada més que quedi sobre la taula i demanem la possibilitat de
desdoblar el primer tram en un tram de fins a 18 com estava fins ara amb una puja
moderada que podria ser del IPC com la resta de les ordenances fiscals.
Sr. Soler: En primer lloc, dir que l’aprovació d’aquestes tarifes comporti en cap cas
l’ampliació de la concessió. Aquí es fan una sèrie de càlculs estimats en base a
amortitzacions, però de la mateixa manera que quan CASSA va agafar la concessió del
servei de l’aigua hi havia unes inversions que es varen haver de valorar i es varen
haver de revertir , és el mateix. Per tant, el fet que s’utilitzin 19 anys com a càlcul
d’amortització i això no ha de comportar en cap cas un ampliació de la concessió que
sortirà a concurs quan pertoqui.
En quan els trams de consum és complex. El tram de consum normal, per dir-ho
d’alguna manera, queda inclòs dintre d’aquest primer tram.
En cap cas, la nostra voluntat ha estat penalitzar els bons consums ni d’incentivar
l’alegria a l’hora de gastar.
Celebro les propostes que ha fet ERC que en aquest tema ha tingut una actitud molt
constructiva i lamento altres actituds que hi ha pogut haver en aquest Ple. A mi em
sembla bé que es vulgui criticar, però davant d’una crítica m’agradaria que hi hagués
una proposta. ERC l’ha feta i d’altres grups, no. Em sembla una mica trist i més quan
ens enlairem a fer aquests discursos d’estalvi i de manca de visió política. Quan algú
critiqui alguna cosa que expliqui el perquè i aporti alguna proposta a canvi, perquè de
criticar en sabem tots i és gratuït i les decisions no les pren l’oposició sinó que les pren
l’equip de govern . Accepto la proposta d’ERC de desdoblar aquest primer tram, però
m’agradaria deixar aquest tema sobre la taula. Seria la tercera vegada i espero que en
el proper Ple es puguin aprovar aquestes tarifes d’aigua que des del primer dia ha estat
la nostra voluntat incentivar per un costat l’estalvi i per l’altre beneficiar al màxim els
interessos de la gent de Llagostera.
Sr. Navarro: Agraeixo que s’hagi tingut en compte el que s’ha dit i insistir de com
vehicularem aquests nous trams que ho trobem complicat i serà difícil perquè implica
una revisió pràcticament anual i que el dia de la propera Comissió Informativa es
pogués debatre de la millor manera.
Sr. Soler: De totes maneres hem de buscar sistemes que siguin suficientment àgils
perquè no ens hàgim d’estar pensant permanentment les coses. Acceptem les propostes
que hem dit abans perquè els tècnics ho estudiïn i es pugui elevar al Ple.

13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Sr. Navarro: Serà complicat.
Sr. Postigo: Nosaltres tenim una alternativa el que passa és que quan se’ns donin les
explicacions que demanàvem, explicarem el que nosaltres faríem en aquest cas. Hem
qüestionat la necessitat que hi hagi un increment d’un 35% del personal. No se m’ha
aclarit el dubte. El que pretén el Consorci Costa Brava d’incloure com una despesa
fixa en la quota de servei, tampoc ho comparteixo i tindrem temps en comissions
informatives de parlar-ho. I pel que fa al nombre de persones que puguin viure a la llar
em sembla que no introduïm cap canvi respecte de les tarifes de l’any passat.
S’aprova per unanimitat deixar aquest punt sobre la taula.
B.5 Proposta del PSC.
Es posa en consideració del Ple la següent proposta:
“PROPOSTA AL PLE PER MINIMITZAR L’IMPACTE, SOBRE EL COMERÇ
LOCAL I L’ACTIVITAT DIÀRIA DE LA POBLACIÓ DE LLAGOSTERA, DE LES
OBRES CORRESPONENTS AL PLA D’ACCESSIBILITAT I NUCLI ANTIC.
Atès que les obres de millora que s’estan desenvolupant a Llagostera poden suposar
inconvenients al funcionament normal de l’activitat de la població per un llarg període
de temps.
Atès també que molts d’aquests inconvenients són inevitables i que a la llarga suposaran
una millora substancial de la població.
Considerem que s’han d’articular tots els mitjans possibles per fer més suportables els
inconvenients i minimitzar el seu impacte.
Per això proposem al ple l’adopció dels següents acords:
1. Crear un grup de seguiment format per representants dels veïns afectats de cada
sector i representants i tècnics de l’Ajuntament per fer un seguiment constant del
desenvolupament de les obres.
2. Que mitjançant aquest grup s’estableixi una via de comunicació eficaç entre els
veïns afectats i l’Ajuntament per resoldre les incidències que s’originin en el dia
a dia de les obres i permeti adoptar les solucions puntuals que siguin necessàries.
3. Que es facin convocatòries periòdiques (mensuals o bimensuals) obertes a tota la
població per explicar les previsions i l’estat actual de les obres.
4. Que es faci difusió pública i efectiva de l’ordenació del trànsit i de les previsions
de talls de carrers així com alternatives d’aparcament i horaris de càrrega i
descàrrega.
Llagostera, 9 de juny de 2008. Jesús Torrent Bosch. Grup municipal del PSC.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Torrent: El dia 11 de juny el nostre grup va presentar una proposta destinada a
minimitzar l’impacte sobre el comerç local i l’activitat diària de la població de les
obres corresponents al pla d’accessibilitat i el nucli antic.
Ara explicaré una mica la proposta i de quins acords volia que es prenguessin.
Són unes obres importants que s’estan realitzant a la vila de Llagostera i com tota
obra, sempre crea inconvenients. Aquests inconvenients són inevitables; per això
nosaltres proposàvem una sèrie de mesures perquè fossin més suportables i la població
visqués una mica millor.
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Aquesta proposta va entrar el dia 11 i el mateix dia 11 l’Alcalde, el Sr.Fermí
Santamaria, ens va fer un escrit manifestant que havia recollit aquesta proposta i quina
era la seva interpretació.
Així doncs, aniré alternant un escrit i l’altre perquè es vegi per quin motiu el seguim
mantenint. Nosaltres proposàvem crear un grup de seguiment format per representants
dels veïns afectats de cada sector. Ens referim als sectors del nucli antic i de la plaça i
dels carrers del voltant i tècnics de l’Ajuntament per fer un seguiment constant del
desenvolupament de les obres.
Aquest grup hauria d’establir una via de comunicació eficaç entre els veïns i
l’Ajuntament per resoldre les incidències que s’originin en el dia a dia de les obres i
també permeti adoptar conclusions puntuals que siguin necessàries. És a dir, nosaltres
creiem que si ara hi ha una sèrie de veïns que viuen les obres del dia a dia i estan sobre
el terreny, aquests veïns, uns quants d’ells vam quedar l’altre dia per parlar-ne, que
formin part i siguin representants i tinguin la via directa amb l’Ajuntament per resoldre
els problemes del dia a dia seria molt més fàcil per fer que l’afectació de les obres fos
mínima.
En referència al pla d’accessibilitat la presidenta de la Unió de botiguers i jo mateix
referit al senyor Alcalde, hem acordat que tindrem avui una reunió en la qual sortirà un
representant de l’entitat per fer el seguiment de les obres i participar en les visites
d’obres.
Pel què fa el nucli antic, té previst de convocar una reunió amb els veïns perquè nomeni
un representant per la 1a i la 2a Fase.
Bé doncs, parlàvem no només representant la Unió de botiguers sinó també
representants els veïns, no parlàvem d’una visita d’obres sinó que parlàvem d’un
seguiment constant de les obres.
En el punt 2 es diu doncs de que amb aquest representant de veïns o de botiguers en les
visites d’obres, doncs ja n’hi hauria prou per establir una via de comunicació eficaç
amb l’Ajuntament. Nosaltres creiem que seria una via eficaç al dia a dia, que hi hagués
una persona de contacte entre l’Ajuntament per solucionar temes puntuals. Per tant,
hem interpretat diferent l’escrit.
En el punt 3 demanàvem que fessin convocatòries periòdiques obertes a tota la
població per explicar les previsions i l’estat actual de les obres. Aquí es contesta que no
considera operatiu reunir tota la població per informar el seguiment d’unes obres que
no afecten directament a tota la població. A veure les obres nosaltres considerem que
afecten a tota la població i no es tracta de reunir a tota la població, es tracta de fer
sessions obertes que és diferent. No és convocar a tothom, sinó dir: jo explico i qui
vulgui venir que vingui. De totes maneres, diu que no obstant la població en general
sempre té línia oberta amb l’Ajuntament o amb vostè mateix. Jo crec que és menys
operatiu, que l’hagin d’estar trucant i es solucionaria fent una reunió oberta a tothom i
que puguin venir; són maneres de veure, evidentment.
Al quart punt demanàvem nosaltres que es fes difusió pública i efectiva de l’ordenació
del trànsit i de les previsions de talls de carrers, així com alternatives d’aparcament
d’horaris de càrrega i descàrrega. Ens contesta de que l’horari de càrrega i
descàrrega és conegut pels comerciants que tenen com a referència el cap d’obres i que
ja es resultaran les incidències que es vagin presentant.
Fent referència a difusió pública i efectiva, volíem dir que tothom tingués coneixement
de quins carrers estaven tallats, quan més o menys estava previst que fossin tallats,
quines alternatives havien de fer cohesió. Això pels habitants del poble, que amb un full
de paper explicatiu amb una mica de croquis és senzill i que es faci el porta a porta i
tothom ho pot tenir. I a més a més, també algun dibuix, algun esquema o algun croquis
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alguna cosa similar per orientar la gent que entra al poble perquè no es perdin o
perquè no fossin abocats a caure en les obres i tinguin difícil sortida. La proposta
anava d’aquest sentit. Vaig comentar a la Comissió informativa que l’havien interpretat
d’una manera diferent o no; per això la mantenim i la sotmetem a votació i a debat en
el ple.
Sr. Galobardes: Tal com molt bé comenta el representant del PSC, en vam parlar en la
comissió informativa, li vam explicar a més altres coses, per CIU, apreciem l’equip de
govern que és una proposta positiva, suposo que ell interpreta que per la motivació de
mirar de millorar les coses, el què passa que no té una correspondència amb quina és
la feina que està fent l’equip de govern, tot i que potser si que hi ha alguna mancança,
com vostès proposen ,un croquis a l’entrada del poble, ho trobaríem correcte. Potser és
una aportació que ara no m’hi comprometo però pensarem si és convenient de fer-ho
però se li va explicar que la raó per no recollir o no acceptar-li la proposta és que
francament la considerem insuficient perquè el què estem fent per informar als veïns és
molt més que això. El què estem fent amb els veïns, per exemple, els del carrer
Almogàvers i Àngel Guimerà és passar porta per porta el què fem amb els veïns no és
convocar-los a reunions només en aquí un cop al mes o dos mesos com proposa vostè
sinó que hi estem parlant setmanalment. El què fem, el Regidor d’Urbanisme i
l’Alcalde, és fer les visites d’obres, que per això som els representants democràtics amb
els tècnics com vostè proposa. I respecte a nomenar uns determinats veïns que no
sabem qui són ni vostè tampoc ens explica de quina manera haurien de ser escollits, ni
en cas de que fossin escollits d’alguna manera tampoc sabem de quina manera es
comunicarien amb els seus con-ciutadans perquè evidentment no tenen mitjans que
disposa l’Ajuntament que per això hi és. Doncs entenc que es fa una proposta de bona
fe, una mica idealista, però sense tocar massa de peus a terra. Per repassar els punts
que vostè proposa : que es faci difusió pública i efectiva de l’ordenació del trànsit i
previsions de talls de carrer i així com alternatives d’aparcament i horaris de càrrega i
descàrrega, tal com ja li va explicar l’Alcalde per escrit, els comerciants que és qui han
de fer servir el tema de càrrega i descàrrega estan perfectament informats; saben que
poden disposar del Sr.Ramiro, l’encarregat de l’obra- que en funció de les necessitats
de l’obra en cada moment deixarà pas o no deixarà pas o ajudarà a situar els vehicles
de càrrega i descàrrega allà a on es pugui, sempre que es pugui, mirarà de deixar
passar i si no es pot, doncs no es podrà i els comerciants que és qui estan suportant
potser més els inconvenients de l’obra, doncs s’hauran d’adaptar a alternatives
d’aparcament, el mateix tant la gent que controla la zona blava com la policia local,
com els veïns un per un per no haver estat informats, se’ls ha facilitat alternatives en
aquells que han de tenir alternatives perquè són els afectats, no els que no ho són. En
concret, entre les alternatives que ha posat l’Ajuntament a disposició dels veïns hi ha,
pels directament afectats dues: Una, l’aparcament en zona blava, amb un règim de
tolerància, és a dir que, unes determinades matrícules, d’uns determinats cotxes que
són titularitat de persones que viuen al sector, se’ls deixa aparcar doncs, sense que
hagin de suportar el cost econòmic que representa, dues, se’ls hi ha facilitat a cost 0 a
la plaça, és a dir, a nivell soterrani gràcies a la col·laboració del propietari del
pàrking, doncs també l’aparcament gratuït de manera que les persones que tenen
garatge en els trams d’Àngel Guimerà i carrer Almogàvers, tenen la possibilitat
d’aparcar gratuïtament a la nit, a la plaça de manera que se’ls minimitza
l’inconvenient de no poder accedir als seus garatges particulars.
El punt tercer que vostè comentava que es facin revisions periòdiques, mensuals o
bimensuals. No pot ser, mensuals o bimensuals no, perquè ja amb les que hem fet, ja en
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tindríem per dos anys; no ho farem així doncs, perquè ens hem reunit amb veí per veí,
hem passat casa per casa, llavors doncs fem un seguiment molt estricte de l’obra. Tant
doncs que per cada aspecte que surt a l’obra ens hem de trobar i parlar amb els veïns.
No es tracta de fer una informació genèrica, sinó que a més, els veïns els necessitem
per coses tan prosaiques com per exemple que ens expliquin doncs per on surt el
clavegueram de cada casa, que no ho sabem. I parlant amb els veïns i fent aquesta
tasca que fem que és feixuga, que és pesada, doncs aconseguim també minimitzar-li els
inconvenients i les molèsties. Si no ho féssim així, si no disposéssim d’aquesta
informació, ens veuríem obligats a rebentar de cop totes les voreres i deixar dos o tres
dies el sector, doncs, potser sense clavegueram. Estem mirant d’evitar-ho, i ho fem a
base de posar-hi hores l’Alcalde, jo i els tècnics d’aquest Ajuntament.
L’altre punt que vostè proposa que mitjançant aquest grup, que no sabem com s’ha de
triar, s’estableixi una via de comunicació eficaç entre els veïns afectats i l’Ajuntament.
Com molt bé diu l’Alcalde, i tenim sort de tenir un Alcalde de dedicació plena, la línia
és directe i és constant en tot moment. És a dir, que no fa falta un intermediari pels
veïns per parlar amb aquest Ajuntament. I més que res també és que tampoc hi ha la
necessitat de que carreguem aquesta feina en un veí. De totes maneres, si algú vol venir
a seguir les obres pot venir, el què passa és que no pot ser és que vingui a les visites
d’obres perquè són reunions tècniques que es parla de com s’executa el carrer i de com
es passa als serveis tècnics. No es tracta de posar a règim assembleari per on passarem
les conduccions perquè això no seria operatiu.
I per últim, i seguint l’ordre invers de tal i com vostè ho ha proposat, doncs hi havia el
tema aquest de fer un seguiment constant del desenvolupament de les obres amb un
grup de seguiment format. Com molt bé li havia explicat l’Alcalde de proposar als
comerciants que si que poden triar perquè si que ja està constituït d’aquesta manera,
poden tenir un representant, diguem-ne que tingui legitimitat, o que sigui realment
representatiu que la resta de veïns, doncs tenim la vanitat de que havent-hi hagut
eleccions fa poc temps, doncs creiem que ja som representants els que estem aquí. Però
en el cas dels comerciants que se’ls va oferir, doncs l’han declinat. Entenc doncs que ja
s’han refet i que els hi sembla bé o que ja entenen que no tenen perquè anar seguint les
obres perquè no és la seva feina i que tenen tota la raó, sinó que si que han de ser és
informats de les coses que els afecten. I per tant, bé de la pròpia cessió de comerciants
el fet de declinar la invitació sense perjudici, evidentment, com he dit, de que aquí tant
els tècnics, com l’Alcalde com aquest regidor d’Urbanisme estem a disposició en
qualsevol moment igualment a disposició de qualsevol regidor per donar-li les
explicacions que faci falta en qualsevol moment del desenvolupament de l’obra.
Sr. Alcalde: Jo, per ampliar el tema de la Unió de botiguers, el que si que es va agafar
va ser el compromís de que qualsevol canvi que hi hagi, que afecti als botiguers, doncs
per suposat que se’ls hi dirà. Ara es va fer una reunió amb els veïns del carrer Àngel
Guimerà referent al clavegueram, tal i com diu el regidor Sr.Eduard. Penseu però que
no es va convidar als botiguers, tot i que ja se’ls va informar del perquè no se’ls
convidava, perquè més aviat afectava al propietari de l’immobiliari. En aquest cas, el
botiguer que té la botiga llogada, ell no sap per on passa el clavegueram. És a dir, amb
la Unió de botiguers s’ha arribat a l’acord de que qualsevol modificació que hi hagi,
qualsevol cosa que afecti en el comerç, doncs se’ls hi comuniqui.
Sr. Postigo: Per part nostre, donarem suport a la proposta. Entenem que és una
proposta que s’origina o que ve motivada pel malestar que es va fer públic per part de
la Unió de botiguers a l’entendre ells que hi havia un ritme excessivament lent,
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exageradament lent de les obres i pel fet també de que algunes planificacions que
s’havien fet alhora de desenvolupar les obres en els carrers d’aquest àmbit es veiessin
alterades sense motivació, sense que ells coneguessin perquè venia motivat. Pensem
que és una qüestió de voluntat, de que si es vol, es pot fer i que les propostes que es fan
aquí, doncs són perfectament assumibles. Es pot crear un grup de seguiment format per
representants dels veïns, en el que hi hagi un representant de la Unió de botiguers, un
representant dels veïns de la mateixa manera que s’ha fet en d’altres obres del poble,
com pot ser, el Puig del General, la Urbanització de Mont-Rei o alguna altra amb molt
bon resultat des del nostre punt de vista i aquest acompanyament a les visites d’obres
malgrat siguin en molts casos, molt tècniques. Aquest seguiment entenem que ha donat
molt bon resultat fins el dia d’avui i en aquest cas també segurament ho permetria. Pel
què fan les convocatòries periòdiques, mensuals o bimensuals, es podria aprofitar
també perfectament la convocatòria del ple per mitja hora abans convocar a qui vulgui
a que vingui a la sala de plens i donar-los les explicacions que calguin i per tant ja dir
que no em sembla que suposi un esforç extra per l’equip de govern i pel què fa el punt
4, nosaltres coincidim amb que aquestes obres no només afecten als botiguers i als
veïns de l’àmbit de les mateixes, sinó que afecten a molta altra gent a molts d’altres
veïns del poble que transiten per aquests carrers perquè són molt i molts cèntrics i per
tant que hi hagués una difusió pública i una informació més adequada, nosaltres ho
entendríem positiu. Aprofito al marge d’aquesta proposta també per tornar a reclamar
en aquest cas en el plenari que es doni resposta a un escrit que vam presentar ara fa 20
dies en el que demanàvem el plànning de les obres tant de la primera fase del pla
d’accessibilitat com del nucli antic i d’alguna altra. Han passat dies, no hem rebut
resposta pel cas que ens afecta de la 1a fase del pla d’accessibilitat entenem que a dia
d’avui la previsió, el plànning de les obres és que com que duren 9 mesos, si no hi han
canvis a mitjans de gener, aquesta obra hauria d’estar acabada. Entenem que com que
s’ha fet per fases, això endarrerirà encara més les obres i entenem que com que hi ha
hagut una certa lentitud amb l’execució de les mateixes, potser m’estalvio donar
referències per no alarmar a ningú, però si que ens agradaria conèixer aquest plànning
de treball que està pendent d’informació per part del director de l’obra perquè això ens
permetria no només a nosaltres sinó als veïns afectats de fer un seguiment d’aquelles
previsions d’execució de l’obra per saber si el ritme és el correcta o no ho és. Però pel
cas de la proposta, el nostre vot serà favorable.
Sra. Comas : Nosaltres, el vot també serà favorable. Entenem com a principi bàsic de
la participació, una bona informació. Entenem que no hagués passat o no hi hagués
hagut aquesta queixa per part dels veïns i de l’Associació de botiguers si aquesta
informació hagués arribat a tots els llocs, que hi hagués arribat. Per tant, no veiem el
perquè no es pugui formar aquest grup. Això ja funciona tal com deia en Lluís, al Puig
del General va sortir uns veïns que després transmetien, el que tenia la seva
preocupació, ho preguntava. No sé realment com s’ho feien. Les obres del centre, no
només afecten als veïns del centre sinó que ens afecten majoritàriament a tots. Per tant,
quanta més informació arribi al carrer entenem que és molt més bo per a tothom en
general.
Llavors, nosaltres fem una altra proposta que potser estaria bé d’una informació de
com estan les obres o de com es preveu si hi ha algun canvi de senyalització, si hi ha
algun canvi d’ordenació del trànsit doncs, fer-ho aprofitant el ple i la ràdio. En aquest
cas, com ja he dit abans, hi votarem a favor perquè entenem que es pot fer
tranquil·lament buscant totes les vies possibles.
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Sr. Alcalde: Jo voldria, fer només 2 aclariments. Ja m’agrada sentir tot això, però quan
es fa referència al Puig del General, hi havia un representant dels veïns que venia a les
reunions tècniques, no s’havia convocat mai cap assemblea explicant el
desenvolupament de les obres; no en tinc constància. Pel què fa a la planificació del
trànsit, jo sé el cacau que vam tenir nosaltres per les obres, ja que les vam trobar
avançades i quasi bé a punt d’acabar, pel què era tenir senyalitzat les sortides de la
població i en certa manera, aquesta planificació del Puig del General en quant a la
informació puntual de quines eren les sortides dissuasòries teníem, no hi eren. Val, ja
m’agrada que es faci aquesta apreciació però el que sí puc assegurar Jesús és que en
referència a la informació de quins són els carrers que estan afectats i quin tipus de
solucions de l’ordenació de trànsit en el sector, ja ho farem saber. Això si que és una
aportació que si que podem recollir en certa manera d’informació al trànsit en si,
pràcticament diguem-ne que l’únic carrer que estava afectat era el carrer Almogàvers
d’acord que la gent de la població sap per suposat que si troba el carrer Almogàvers
tancat per allà a on ha d’accedir si ho diem de cara a la gent de fora doncs bé, caldrà
tenir-ho en compte perquè ara penseu que el carrer Almogàvers no hi ha tingut gaire
incidència perquè un tram del carrer és un sol sentit. Ara, el carrer Àngel Guimerà i el
carrer Consellers que seran les opcions que tindrem quan es facin les diferents fases,
doncs si que s’haurà d’informar bé perquè s’haurà de fer de doble sentit i això s’haurà
d’informar a la població però amb un temps prudencial perquè tothom es mentalitzi. En
quant a les fases que puguin endarrerir l’obra, us imagineu què hauria estat aquestes
obres fer-les totes de cop? Si en un carrer ja hem tingut un cacau enorme, us imagineu
el carrer Consellers tancat i el carrer Àngel Guimerà tancat, no tenir opció ni pel
carrer Colom, ni per Joan Maragall? S’han fet amb 3 fases, i això va ser amb un acord
plenari. Que puguin endarrerir les obres? Esperem que les puguin fer dintre del límit.
Pel què feia referència a l’escrit, en Lluís no s’havia facilitat abans ja ho tinc aquí
preparat per acceptar l’informe del tècnic. Ja els tenim i ja t’ho donaré ara quan
s’acabi el ple.
Sr. Postigo: La proposta de que es fes per fases, la vam fer des del nostre grup, vull dir
que ja ho entenem perfectament que hagués estat un caos inassolible fer-ho tot de cop.
Ho entenem perfectament.
Sr. Alcalde: Per això, que si comporta algun endarreriment a les obres, tots hi som
partícips.
Sr. Torrent: Bé, a la proposta ja sé que el regidor d’Urbanisme no hi estava d’acord, ja
ho va explicar a la comissió informativa, el mateix que ha explicat avui. No em va
convèncer aquell dia, tampoc em convenç avui, evidentment, perquè si proposem una
cosa és perquè realment hi ha hagut algun problema i no només el problema de la Unió
de botiguers i no és només pensant amb la Unió de botiguers que s’ha fet. Si es fes tan
bé tot, segurament no hi hauria hagut cap problema o n’hi hauria hagut menys o hi
hauria hagut menys repercussió. Bé, no vull fer més polèmica ni vull entrar en un debat
perquè no ens portaria enlloc. Són maneres totalment diferents de fer les coses i la
proposta aquesta nostra que vostè potser la veu idealista en un cert punt, nosaltres la
veiem totalment factible, fàcil de fer, realitzable, útil, amb totes les virtuts del món.
Doncs bé, són maneres de fer i de veure les coses totalment diferents. Per això uns
estem en un costat i els altres a l’altre.
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Es rebutja per 6 vots en contra dels grups municipals de CiU i IxLL més el vot de
qualitat de l’Alcalde i 6 vots a favor del PSC, ERC i ICV-EuiA.
B.6 Proposta d’ERC.
Es posa en consideració del Ple la següent proposta:
“PROPOSTA AL PLE PER APLICAR EL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.
El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, va aprovar definitivament, en sessió celebrada el
dia 31 de maig de 2006 i amb el suport del grup CiU, llavors a l’oposició, el Reglament
de Participació Ciutadana.
Al preàmbul de l’esmentat Reglament s’afirma:
Volem “democratitzar la democràcia”, aprofundir en la democràcia participativa, de tal
manera que acabem –ciutadans i electes- cogestionant els interessos col·lectius, fent-nos
corresponsables de la governabilitat i millora del poble. Amb una major informació i
participació del ciutadans garantirem la transparència en la gestió, incrementarem la
formació cívica i farem possible el control social de l’exercici del poder. Amb un major
coneixement del parer i les inquietuds dels ciutadans serà més fàcil el bon govern del
municipi.
L’article 34 del Reglament diu:
L’Ajuntament elaborarà estratègies i mètodes de treball que posin en relació polítics,
tècnics, entitats i ciutadans per tal de construir de manera compartida les polítiques a
aplicar en el municipi. El programa d’actuació municipal preveurà cada any, a proposta
de l’alcalde/essa, o del Consell municipal de participació quins projectes s’impulsaran
mitjançant aquestes metodologies i es recolliran les experiències cada any en una
memòria d’avaluació d’aquests processos.
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Llagostera, interessat a
impulsar les polítiques participatives, va presentar el Ple de 30 de gener de 2008 una
proposta, que després de consensuar-la, va ser aprovada per majoria absoluta i que
acordava el següent:
- Mentre no es vagin desenvolupant els diferents consells participatius previstos al
Reglament de Participació Ciutadana, tots els regidors electes de l’Ajuntament de
Llagostera podran assistir a les reunions amb veïns on es tractin interessos que afectin a
una col·lectivitat, com a mecanisme d’apropament entre els ciutadans i els electes que
legítimament els representen.
- L’Ajuntament de Llagostera convidarà de manera oficial tots els regidors a assistir a
les reunions esmentades a l’anterior apartat.”
A partir de llavors els regidors de l’oposició s’han continuat veient exclosos de reunions
on entenem que es tractaven interessos que afectaven a la col·lectivitat, la darrera de les
quals ha estat la de presentació a les entitats esportives del projecte de construcció d’un
nou pavelló poliesportiu. Igualment, no se’ns ha comunicat la celebració de reunions
amb veïns d’urbanitzacions en què es debatia el futur d’aquestes urbanitzacions i que
eren obertes a tots els residents.
Esquerra entén que una part significativa del poble ha votat els grups que formen part de
l’oposició i que aquests votants esperen d’aquests regidors que facin la tasca de
seguiment i col·laboració que els pertoca. Aquesta tasca no es pot fer sense una
informació que demanem reiteradament i que, sovint, acabem obtenint de les persones
que tenen el dret d’assistència que a nosaltres se’ns nega.
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Es per tot això, i pel fet que entenem que els acords de Ple s’han de complir
escrupolosament, que formulem al Ple la següent proposta d’acord:
1.- L’Ajuntament de Llagostera formularà per a l’any 2008 quins projectes s’impulsaran
a través de la metodologia participativa que formula el Reglament de Participació
Ciutadana actualment en vigor.
2.- Mentre no es vagin desenvolupant els diferents consells participatius previstos al
Reglament de Participació Ciutadana, tots els regidors electes de l’Ajuntament de
Llagostera podran assistir a les reunions amb veïns on es tractin interessos que afectin a
una col·lectivitat, com a mecanisme d’apropament entre els ciutadans i els electes que
legítimament els representen.
3.- L’Ajuntament de Llagostera convidarà de manera oficial tots els regidors a assistir a
les reunions esmentades a l’anterior apartat.
4.- Si els regidors de l’oposició demanen assistir a una reunió per entendre que aquesta
reuneix els requisits del punt 2 i aquesta petició no és acceptada, l’Alcalde de
Llagostera, com a regidor responsable de l’àrea de Participació ciutadana, raonarà per
escrit els motius pels quals no hi són convidats.
Llagostera, 19 de juny de 2008.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Navarro: Aquesta proposta, de fet, en part és el mateix que ja es va aprovar al
gener del 2008. Al gener del 2008, nosaltres vam plantejar una proposta per tal de
desenvolupar el reglament de participació ciutadana fent diferents consells
participatius. Aquesta proposta responia a la voluntat d’aplicar aquest reglament de
participació ciutadana en què en el propi preàmbul es diu que s’ha democratitzar la
democràcia aprofundir la democràcia participativa per tal que ciutadans dialectes
cogestionant els interessos col·lectius ens fem responsables de la governabilitat i
millora del poble. I així doncs continua doncs exprés en el propi article 34 on diu que
l’Ajuntament elabora estratègies i mètodes de treball que posin en relació polítics,
tècnics, entitats i ciutadans per tal de construir de manera compartida les polítiques
aplicades al municipi. Amb la voluntat d’aplicar i de començar a posar en marxa
aquest reglament aprovat per unanimitat a l’anterior mandat, nosaltres vam presentar
una proposta que començava d’aquesta manera. El ple del 30 de gener de 2008 es va
aprovar per majoria absoluta i deia que, mentres que no es vagin desenvolupant els
diferents consells participatius previstos pel reglament de participació ciutadana, tots
els regidors electes a l’Ajuntament de Llagostera podran assistir a les reunions amb
veïns on es tractin interessos que afectin a una col·lectivitat com a mecanisme
d’apropament entre els ciutadans i els electes que legítimament els representen i
l’Ajuntament de Llagostera, convidarà de manera oficial tots els regidors a assistir a
les reunions esmentades. I aquesta proposta que es va aprovar el 30 de gener de fet
tenia un altre punt que es va consensuar. El vam treure de la proposta per tal
d’aconseguir el vot i que s’aprovés la moció i deia que l’Ajuntament de Llagostera
formularà per l’any 2008 quins projectes s’impulsaran través de la metodologia
participativa que formula el reglament de participació ciutadana actualment en vigor.
Nosaltres ho vam treure per tal que fos aprovat, però què ha passat? Que no s’han
planificat des de l’Ajuntament ni des de l’equip de govern o les comissions
informatives, no s’ha planificat quins serien aquests projectes que es farien en
metodologia participativa, de tal que manera que surt una mica a la lliure voluntat o en
aquest cas de l’equip de govern. Hem vist i hem tingut recentment la disputa o en
aquest sentit, la diferència de criteris pel què faria la reunió que es va fer per la
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construcció del nou pavelló esportiu. Nosaltres entenem que és una política que seria
clarament un element de participació ciutadana afecta als interessos de la col·lectivitat,
no afecta als interessos d’un particular ni d’un grup de particulars i pensem que
nosaltres i a més a més, com ja hem dit abans, tenint en compte que entrava avui al
MIEM aprovació, hagués estat interessant saber de primera mà perquè és trist que
nosaltres hàgim de recórrer doncs a diferents persones que havien estat en aquesta
reunió perquè ens informem de quin és el projecte que d’entrada sembla cap a on va
dirigit l’Ajuntament. Doncs tenint en compte això que mentre no tinguem els projectes i
decidim i veiem entre tots plegats quins serien els projectes que podrien entrar
d’aquesta metodologia participativa, veiem que això portarà conflictes continuats i que
aquests conflictes a vegades ens acaben d’una manera que a ningú no li agrada, sortir
doncs a mitjans de comunicació, etc,... i per tant enterbolint una mica la relació que
pugui haver-hi entre l’equip de govern i l’oposició. Nosaltres plantegem el mateix,
tornem a posar el punt 1 perquè pensem que és absolutament important i també atès al
problema aquest, el qual hem fet referència, hem afegit un quart punt que seria si els
regidors de l’oposició demanen assistir a una reunió per entendre que aquesta reuneix
els requisits del punt 2, és a dir, que es fes reunions que afecten a la col·lectivitat i
aquesta petició no s’ha acceptat. L’Alcalde de Llagostera, com a regidor responsable
de l’Àrea de Participació ciutadana raonarà per escrit els motius pels quals no hi són
convidats. D’aquesta manera, si aquest raonament ens arriba després de demanar-ho
nosaltres i hi estem d’acord, aquí s’acabaria tot el conflicte. És senzillament buscar
mecanismes de canalització de determinats conflictes que inevitablement es donen
entre equip de govern i oposició.
Sr. Soler: Bé, a veure, no deixa de ser una repetició pràcticament de la moció que ja es
va aprovar en el seu dia i per tant jo crec que sobraria donar-hi voltes una altra
vegada. Hi han hagut com s’ha dit alguna vegada disfuncions alhora de comunicar
determinades reunions que ja hi ha hagut un compromís ferm que s’esmenessin i en tot
cas aquí sempre hi ha el matís que en aquí doncs també ens hem discutit més d’un cop
per determinar on comencen les reunions de treball i a on acaben les reunions
participatives, que probablement aquest és el principal punt de discòrdia que hi hagi
pogut haver-hi en determinats moments i per fer un esment com a mínim a la reunió del
polivalent l’altre dia, en el pavelló, perdó, en el que s’iniciaven els tràmits per iniciar
doncs un procés participatiu com és la redacció de l’avantprojecte del pavelló, en allà
per no haver-hi , no hi havia ni l’Alcalde ni el Regidor d’Esports. És a dir, va ser una
trobada amb els tècnics i els representants dels diversos clubs inicial, per poder recollir
diverses informacions a nivell d’ús d’usuari bàsicament i per tant, no és que hi
haguessin uns representants, sinó és que hi havia bàsicament tècnics i esportistes i com
és explicat no serà ni la primera ni l’ultima i per tant arribarà ja el moment en que s’hi
podrà formar part i es podrà comentar i es podran fer les aportacions que es creguin
convenients. Dit això, a veure, en el seu dia varem aprovar una moció a instàncies
d’esquerra modificant les aportacions dels diversos grups, entenem que aquesta
continua essent vàlida avui i per tant el nostre grup serà contrari perquè entenem que
això ja està aprovat en l’anterior. Entenem però , i això ja ho hem dit abans i ho hem
reconegut que en alguns casos potser no hi ha hagut els mecanismes de comunicació
necessaris. També sabeu que hi ha hagut unes circumstàncies a nivell administratiu que
ens ha aturat potser més els serveis tècnics municipals, però en tot cas, esperem que
això ara se solucioni directament i per tant el nostre vot serà contrari perquè entenem
que ja hi ha ara mateix doncs aquests mecanismes de participació. M’agradaria
recordar un tema doncs que no perquè no sigui habitual, val la pena recordar, el
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reglament de participació ciutadana diu que hi haurà d’haver representants de
l’oposició en els diversos organismes i són tots. És a dir, si es volgués fer una restricció
o una lectura restrictiva del què és el reglament en què hi haguessin representants que
pogués ésser un grup per exemple, per a cada organisme, doncs podria ésser-hi. I en
canvi, la nostra voluntat des del primer dia ha estat és que hi haguessin convidats. I que
per tant, jo crec que els fets també remeten de la mateixa manera també que les coses
eren millorables jo crec que també hi ha aspectes que són clarament positius i
d’interpretació molt, molt, permeteu-me l’expressió, molt ample pel què fa la
participació i entenem que no és un problema, és a dir, no hauria de ser una cosa
estranya. Dit això, insisteixo que el nostre vot és negatiu perquè entenem que
l’aprovació del dia 30 de gener ja incloïa tot el què s’està comentant aquí i en tot cas la
voluntat com s’ha manifestat reiteradament, és a dir, la participació dels diversos grups
tot i que, insisteixo també que són reunions de treball i les altres poden ser reunions
més participatives si es vol dir així i per tant d’informació.
Sr. Torrent: Encara que si, efectivament es va aprovar al gener alguna cosa similar,
que s’hagi presentat la proposta vol dir que fa falta recordar-ho vol dir que hi ha
alguna cosa que grinyola. A veure, vostès com equip de govern tenen la gran sort de
tenir una oposició participativa, una oposició que vol col·laborar en tot, una oposició
que sempre intenta aportar coses i intentar fer les coses fàcils, en fi, ho han d’aprofitar
això evidentment, jo crec que ho han d’aprofitar. En aquesta proposta no ens dieu res
més que el mateix. És a dir, que evidentment amb el tema del pavelló famós que potser
ha estat la goteta que ha fet vessar el got en aquest cas, va ser molt lleig el què es va
fer. És a dir, havent-hi un òrgan com és el Patronat Municipal d’Esports en el qual hi
som tots representats, doncs que en aquest òrgan no se li mostrés l’avantprojecte del
nou pavelló i només es comuniqués en els presidents dels clubs, és inversemblant i a
part de ser lleig. Per tant, el nostre vot serà favorable en aquesta proposta i altre
vegada reitero que realment a veure, la confiança mútua hi ha de ser-hi i ha de seguir
valorant l’equip de govern, la voluntat de cooperació que tenen els grup de l’oposició; i
és així. Són maneres de fer les coses diferents, ja ho sabem. Avia’m, amb moltes coses,
amb la manera de fer, no coincidim però ens podem posar d’acord amb d’altres. I en
coses com aquestes seria tan fàcil com dir, si senyors, potser la vam vessar no
convidant-vos en aquesta reunió i ja està, ja n’hi hauria ben bé prou. A vegades també
cal potser reconèixer alguna cosa que es podria haver fet millor, simplement és això.
Sr. Postigo: Sí, per part nostre també donarem recolzament, el que entenem que és
proposta-denúncia per dir-ho d’alguna manera, perquè proposa alguns aspectes nous,
però jo crec que ja posa de manifest i denúncia l’incompliment d’un acord de ple. Com
si no, i en l’últim precedent que s’ha fet referència en aquesta reunió per parlar de la
possible ampliació del nou pavelló municipal. Nosaltres entenem que és una reunió de
veïns que es tracta d’interessos que afecten a una col·lectivitat. Aquesta reunió que va
tenir lloc, nosaltres entenem que s’ajusten perfectament a allò que es va aprovar per
ple. No hi perdré gaire temps perquè és una qüestió de manera d’entendre la
participació i, per tant, nosaltres amb aquesta proposta, veiem bé i podria evitar futurs
problemes que hi hagués alguna planificació en què se’ns deixarà participar i en què
no al llarg de l’any i en tot cas, el punt quart penso que fa referència en aquest últim
incident que no ha estat el primer, sinó l’últim, no se’ns va deixar participar a la reunió
amb entitats no ja com a regidors, sinó com a partits polítics, no se’ns ha deixat
participar en la reunió on es parla del pavelló, no se’ns deixa participar en d’altres
consells quan es parla públicament de la participació ciutadana que fa l’equip de
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govern i resulta que no són consells quan els regidors de l’oposició hi volen participar.
En alguna ocasió hem demanat que se’ns fes un llistat dels consells i qui en formava
part, però aquesta informació encara a dia d’avui no l’hem rebut i desistim ja de
demanar-ho, i per tant nosaltres donarem suport en aquesta proposta.
Sr. Navarro: Per una banda doncs, deixar clar que hi havia coses que s’estaven
complint i en part doncs, intentar acabar amb aquest problema doncs, regulant-ho en el
punt 1 i evitant conflictes que de vegades, com hem dit abans ens acaben a instàncies
que a ningú agraden en el punt 4. Jo voldria dir deixar clar únicament no diré res de
nou, però si que voldria deixar clar perquè de les paraules d’en Ramon semblava que
es desprenia que havíem presentat el mateix. Hem presentat bàsicament el mateix en el
punt 2.3 però hem tornat a presentar un punt que per CIU i pel grup dels I×LL caldria
treure per aprovar la proposta. Amb el temps, torno a dir, ens ha semblat que això va
ser un error i el 4 senzillament és per mirar d’evitar posar problemes. Voldria deixar
clar això, no és la mateixa proposta, és la mateixa proposta ampliada per tal d’evitar
alguns conflictes que s’han donat.
Sr. Alcalde: Avia’m el qui escolti això sembla que l’equip de govern no vulgui
convidar-vos mai a cap reunió. Després del famós tema del camp de futbol que ja vaig
donar les seves explicacions, no vull tornar-hi entrar, serà convidat a dues reunions,
una al carrer Almogàvers i l’altra al carrer Àngel Guimerà. Vares venir tu un dia i
vares arribar al final quasi quan ja es va acabar la reunió i una altra, la de l’Àngel
Guimerà si mal no recordo, no va assistir-hi ningú, no us vareu excusar, és molt lògic.
Amb això vull dir que realment l’equip de govern, tot i que es diu i que parlo molt de la
transparència i suposo que aquí s’haurà començat a notar un canvi de sentit , se us
convidarà a alguna, això també caldria dir-ho. És a dir, és que no sembla que us hem
convidat a cap. A partir d’aquí, ja us vaig dir, vaig agafar el compromís, per exemple
en el que fa referència depèn de quins tipus diferents tipus de reunions, si haig de donar
la resolució per escrit, la donaré. Però avia’m, en certa manera, si jo em reuneixo amb
3 o 4 veïns perquè tenen un problema d’agafar i dir en els grups de l’oposició si volen
formar part d’aquesta reunió, senyors meus, perdoneu-me però jo crec que en certa
manera no és que vulgui fer-ne ús, ni molt menys, del poder que pugui tenir l’Alcaldia
però que jo crec que serà molt més àgil i si hi ha algun problema en el què aquests
veïns traslladin que pugui ser de certa importància ja es donarà compte, però crec que
en tot cas, i si l’haig de donar per escrit ja la donaré, no hi ha cap mena de problema.
Sr. Navarro: Si bé, no demanem que se’ns doni per escrit cada reunió però si aquestes
que creiem que són importants
Sr. Alcalde: Val,
Sr. Navarro: Avia’m, una reunió amb 3 veïns, ningú no plantejarà d’assistir-hi i tal.
Només voldria dir que si que és veritat, que a partir de llavors, se’ns ha convocat i
se’ns ha convidat a fer les reunions, però, a veure, digueu-m’ho tot. En el cas del carrer
Almogàvers, no hi va anar ningú, nosaltres no hi vam anar pel què acaba de dir el
Sr.Alcalde, no hi va anar ningú. Però és que se’ns va dir a la Comissió informativa, i si
m’equivoco doncs, corregiu-me, que era una reunió en què es parlava de 4 problemes
que hi havia de connexions de clavegueram i se’ns va dir, si voleu venir, veniu però
sapigueu que només serà això. Nosaltres, ens vam creure el què ens va explicar
l’Alcalde i per això no vam venir. O sigui que ara, no volem donar la imatge que se’ns
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ha convidat i no hem vingut. No hem vingut perquè se’ns va dir que aquesta reunió
tampoc era important i ens ho vam creure. La prova és que no vam venir.
Sr. Alcalde: Però se us va convidar. I no dic que en la reunió del carrer Almogàvers no
va venir ningú, he dit que tu si que vas venir, però vas venir tard.
Sr. Navarro: No, al carrer Àngel Guimerà.
Sr. Alcalde: No, no, a la del carrer Almogàvers. L’Almogàvers si, és que has dit
Almogàvers.
Sr. Navarro: No, no, dic que en aquesta darrere reunió d’Almogàvers, a la Comissió
informativa..
Sr. Alcalde: No, no va ser el carrer Almogàvers, era l’Àngel Guimerà.
Sr. Navarro: Si bé, era l’Àngel Guimerà, perdó.
Sr. Alcalde: Val
Sr. Navarro: Se’ns va dir això i per això no vam venir.
Sr. Alcalde: Val, d’acord. Però vull dir que, això, sincerament, vaig dir de què es
tractava el tema i us vareu excusar. I és molt difícil que us excuseu, però el què si que
vull que quedi clar és de què com a mínim les reunions d’aquests tipus, les que s’han
fet, ja s’ha anat comunicant per si hi voleu assistir però mirarem de continuar amb
aquesta línia.
Sr. Postigo: Si, jo volia afegir una cosa. Si que som completament conscients que
encara us hem de donar les gràcies perquè si féssiu segons quines interpretacions del
reglament, “vamos”, ni aigua a l’oposició. Vull dir que ho tenim en compte i som gent
agraïda. De tota manera, jo crec que no ens acabeu d’entendre, o com a mínim des del
nostre grup volem participar a les reunions que tenen un caràcter sectorial i territorial.
A les que ens convidi en una reunió de veïns d’un carrer, està molt bé, i s’agraeix una
vegada més, però ja vam dir que enteníem que aquestes són reunions de treball i
nosaltres pensem que no ens toca ésser-hi. Altres reunions com les del pavelló, doncs
nosaltres pensem que en aquesta si que hi hem d’ésser-hi. D’altres reunions com pot
ésser, assemblees de veïns d’urbanitzacions? Home, doncs ens agradaria també ésserhi, perquè sinó, llavors passen coses molt curioses. I és que no ens convida l’Associació
de veïns, no ens convida l’Ajuntament, però curiosament membres de l’equip de govern
llavors en publicació, en el que formen part del Consell de redacció, es diu que a
l’Assemblea de veïns de la Canyera i de no sé què, doncs resulta que no hi van ésser-hi
ni els regidors de l’oposició. Hi van anar el Regidor d’Urbanisme i l’Alcalde, però els
de l’oposició no. A sobre que ningú ens convida, no ens feu quedar malament com si fos
desinterès dels regidors de l’oposició d’anar en aquestes reunions. I per tant, alerta en
aquests temes perquè la gent pot donar males interpretacions.
Sr.Galobardes: Només una constatació, veig que hi ha molta sensibilitat sobre el què es
publica a “La Rusca”.Jo figuro, però no escric tot el què surt a “La Rusca”. I a “La
Rusca”, jo també ho he anat a llegir i diu que es va fer la reunió aquesta, que hi havia
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i hi van assistir a les 2 reunions l’Alcalde i el Regidor i es diu que no hi havia ningú de
l’oposició i crec que això és un fet. Ara, si després voleu interpretar que amb això és
per fer-vos quedar malament, jo no sé si no vau venir perquè no vareu voler o pel què
sigui. En qualsevol cas, tots sabíeu que hi havia aquesta reunió i jo crec que per
deferència a l’anterior Alcalde i a l’anterior responsable d’Urbanisme, jo crec que ha
estat maco i respectuós amb els veïns doncs de sacrificar un diumenge, com vam fer els
de l’equip de govern i anar-hi. No ho sé..
Sr. Postigo: Un moment, un moment.. Si per això, si del què has dit tu ara, puc
interpretar que és una invitació a les properes assemblees, te l’accepto gustosament i
no perquè caiguin en dissabte o diumenge ni on calgui d’anar.
Sr.Galobardes: Bé, no sóc ningú per convidar-te a cap reunió que convoqui una junta
de compensació d’una urbanització. De totes maneres, em consta que fem un seguiment
estricte dels papers que entren en aquest ajuntament i estàveu tots al corrent de que hi
havia la reunió a través d’escrit entrat a registre de l’Ajuntament es demanava l’ús
d’un local propietat d’aquest Ajuntament.
Sr. Alcalde: Bé, en tot cas, ja ho tindrem en compte. Val la votació:
Es rebutja per 6 vots en contra dels grups municipals de CiU i IxLL més el vot de
qualitat de l’Alcalde i 6 vots a favor del PSC, ERC i ICV EUiA.
B-7. Proposta d’ICV-EUiA:
Es posa en consideració del Ple la següent proposta:
“PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA EN RELACIÓ A
L’ACABAMENT DE LES OBRES DE DESDOBLAMENT DE LA C-35 AL SEU
PAS PEL MUNICIPI.
El passat dia 20 d’aquest mes va tenir lloc la inauguració oficial del desdoblament de la
carretera C-35.
Atès que en realitat l’acabament efectiu de les obres encara no s’ha produït, i resten per
fer encara moltes actuacions, algunes de les quals afecten aspectes de la competència
d’aquest Ajuntament.
Atès que la connexió de la xarxa viària del municipi amb el nou enllaç d’aquesta
carretera (dipòsit del Pasteral) no es produeix en les millors condicions, i que aquest
punt es convertirà, sense cap mena de dubte, en una de les entrades i sortides principals
del poble.
Atès la deficient senyalització indicativa de les sortides de la població.
Atès que diversos camins públics han quedat tallats per les obres de desdoblament i en
desús perquè no donen accés a cap finca.
Atès que en l’entorn de la C-35, aprofitant l’efecte aparador d’aquesta infraestructura,
s’hi han ubicat diverses activitats econòmiques (dipòsits de material de construcció) tot
i tractar-se de sòl no urbanitzable.
Atès que el traçat de la via verda s’ha vist greument perjudicat per aquestes obres.
Ateses les moltes deficiències detectades en l’entorn de la C-35 que afecten camins, recs
i rieres, etc.

26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Atesa la necessitat de modificar el traçat d’una línia elèctrica (instal·lada de nou amb
aquestes obres) que passa per sobre de la zona d’equipaments (sòl urbà) on s’ha
d’ubicar el nou CEIP, quan l’Ajuntament no va donar la preceptiva llicència.
Atès que el desdoblament de la C-35 s’afegeix a un llarg llistat d’obres realitzades pel
Departament de Política territorial i Obres Públiques en el terme municipal de
Llagostera i, en canvi, en aquest únicament s’ha realitzat una actuació relacionada amb
la recuperació de patrimoni cultural (1% cultural).
Atès que cal aprofitar l’avinentesa i millorar els accessos que, des d’aquesta carretera,
arriben fins els diferents nuclis de població (Selva Brava i Font Bona).
Atès que l’empresa concessionària de les obres i del manteniment de la C-35 ha ocupat
diverses finques particulars en sòl no urbanitzable per destinar-les a emmagatzemar
terra i materials de construcció.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Adequar, amb caràcter provisional, el camí de terra que va des del final de
l’Avda. Canigó fins el nou enllaç de la C-35. Prèviament es realitzarà una memòria
valorada de l’actuació a realitzar que contemplarà el traçat, l’amplada i una possible
pavimentació.
SEGON.- Adequar la senyalització indicativa del nucli urbà, en la zona més propera a la
C-35, orientant la sortida de la població direcció Girona pel carrer Costa Brava i la
sortida de la població direcció Barcelona i St. Feliu per l’Avda. Canigó.
TERCER.- Resoldre la situació (titularitat, ús, etc) de diversos trams de camins públics
que han quedat sense sortida (Ca l’Ocell, sector Fonollerons, costat centre de
manteniment, etc) i que no tenen un ús específic.
QUART.- Iniciar els corresponent expedients de disciplina urbanística per a corregir la
incorrecta ubicació (sòl no urbanitzable) de determinades activitats econòmiques,
principalment magatzems de material de la construcció com Tiempo-Rustic S.L i Rustic
Sais.
CINQUÈ.- Procurar per la correcta restitució de tot el traçat de la via verda i millora la
senyalització viària en el tram que passa per el nucli urbà, especialment en el sector
Fonollerons (des del carrer Pocafarina fins el carrer Gandhi).
SISÈ.- Reclamar a la Direcció General de carreteres (Dpt. PTOP):
- L’adopció de mesures correctores en relació a la contaminació
acústica, en el tram de la carretera que queda a tocar el nucli urbà
(sector Fonollerons) i on s’ubicarà el nou CEIP.
- La reparació dels camins locals afectats per les obres, així com la
correcta execució dels nous camins que transcorren en paral·lel a la
carretera (ferm, pavimentació, cunetes, coincidència del camí amb la
riera, etc).
- La instal·lació de retolació indicativa definitiva per a cadascuna de les
activitats econòmiques que han vist dificultat l’accés a les mateixes
(vial de servei), com ara els Restaurants Mas Tarré i Mas Roure.
- La realització de les obres necessàries per garantir la continuïtat de
les rieres i els recs afectats per aquestes obres.
- L’assumpció de la despesa necessària per canviar el traçat de la línia
elèctrica que passa per sobre de la zona d’equipaments destinada a la
construcció del nou CEIP.
SETÈ.- Reclamar a la Direcció General d’arquitectura i paisatge (Dpt. PTOP) una nova
contribució econòmica a les obres d’urbanització del nucli antic, en concepte de l’1%
cultural.
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VUITÈ.- Reclamar, novament, a la Diputació de Girona l’execució de la segona fase del
projecte d’adequació de la carretera que va des de l’enllaç de St. Llorenç fins la
urbanització de Selva Brava (Mas Rissech).
NOVÈ.- Reclamar a l’empresa concessionària de les obres i el manteniment de la C-35
(CEDINSA) que, en el temps prudencial que considerin els serveis tècnics municipals,
procedeixin a retirar els acopis de terra i material que tenen distribuïts en diferents
indrets del poble.
DESÈ.- Encarregar als serveis tècnics municipals un exhaustiu repàs de les obres
efectuades, i per efectuar, en tot l’àmbit d’influència de la C-35 i en tot allò que afecti a
les responsabilitats municipals, per tal de prendre els acords oportuns.
Llagostera, 20 de juny del 2008.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Postigo: Aquesta és una proposta que té com a objecte, plantejar tot un seguit de
temes relacionats d’una manera o d’altre amb el desdoblament de la C-35, aprofitant
doncs que la setmana passada es va fer una inauguració oficial, no de l’acabament de
les obres sinó de que la seva entrada en funcionament. Però nosaltres entenem que hi
ha tot un seguit de coses al voltant i ja dic relacionades amb aquesta obra que es
podrien tirar endavant i que es podrien fer. I amb això no volem dir que l’equip de
govern no hagi fet algunes d’elles, algunes ens consta que per escrit i per carta ja s’han
reclamat. D’altres, per converses que hem tingut amb algun responsable de l’equip de
govern se’ns ha avançat que s’han fet algunes gestions amb alguns responsables
polítics però ens sembla que no està de més que hi hagi un acord del plenari de
l’Ajuntament, del plenari en pes, reclamant determinats temes que potser l’equip de
govern o l’Alcalde, d’una manera unilateral ha fet. I per tant, ens sembla que en
determinats temes tenir el recolçament unànim dels membres de l’oposició, doncs
també seria bo. Amb aquest sentit plantegem un paquet de propostes que serien les 5
primeres. Propostes d’actuació per l’Ajuntament. Ens sembla que perdem legitimitat
alhora de reclamar qualsevol millora relacionada amb el nou enllaç que queda a tocar
el dipòsit del Pasteral quan d’aquest enllaç qualsevol persona que entri, perquè ja està
en funcionament, venint de Sant Feliu i s’incorpori com aquell que entra dins el poble i
es trobi amb un camí de terra en males condicions, per dir-ho suau, doncs la veritat,
perdem legitimitat alhora de reclamar de que l’enllaç fos més complet pel pas de
camions, etc,... quan en realitat, ni tan sols s’ha consolidat amb caràcter provisional
com una entrada i sortida important del poble que és i en el futur segurament serà. I
per tant, pensem que amb una petita memòria valorada que posés números a la
importància o no de l’actuació, estaria bé amb caràcter provisional perquè veiem que
el desenvolupament del Sud-12 encara en pot tenir per uns quants mesos sinó anys,
doncs això ens permetria sortir del pas de la mateixa manera que al carrer Costa Brava
doncs amb bon criteri des del nostre punt de vista, s’ha asfaltat i s’ha adequat.
En segon lloc, també demanem que hi hagi una adequació de la senyalització indicativa
dins el nucli urbà pel què fa les sortides. De tal manera que la sortida direcció Girona
es faci a través del carrer Costa Brava i la sortida direcció Barcelona i Sant Feliu es
fes, es pogués fer per l’avinguda Canigó.
En tercer lloc, demanaríem que es resolgués la situació de diversos trams de camí
públic que han quedat sense sortida i amb desús. Ara també el que potser tots teniu al
cap és el de l’alçada cap a Ca l’Ocell que hi havia un camí públic que sortia a la
carretera i que ho feia en forma de “Y” amb 2 sortides. Una ara té continuïtat perquè
s’ha fet un nou camí i una altra ha quedat sense sortida. Aquell tram de camí ha
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quedat, o quedarà en el futur sense ús específic perquè per allà no tornarà a passar cap
més vehicle. I per tant el què nosaltres pensem és que estaria bé que féssim alguna cosa
amb aquell tall de camí. O bé se’l vengui amb el propietari perquè l’incorpori al seu
camp o no sé exactament què però i qui diu això doncs, ens podem preferir també en el
camí que abans passant per la Via verda anava a sortir a la carretera a l’alçada d’on
es vol fer el nou CEIP. Aquell camí s’hauria de veure si és o no és públic. Jo parteixo
de la base que és públic. Ara queda com a mínim el tram final que portava a la
carretera sens ús, perquè en tot cas el què permet aquell carrer és pujar pel carrer
Gandhi amunt. Què passa amb aquest tall de carrer si és privat s’ho queda el
particular, si era públic, quina destinació se li dóna?
En quart lloc, pensem que també aprofitant que quedarà aquesta obra finalitzada
esperem que d’aquí no gaires mesos, es podrien iniciar alguns expedients de disciplina
urbanística que portessin a corregir una cosa que es porta en pràctica des de fa ja molt
de temps i és la ubicació d’activitats econòmiques en sòl no urbanitzable i en concret,
vàries activitats econòmiques d’emmagatzement de material de construcció. Pensem
que no s’hauria d’admetre per part del Consistori i hauríem d’intentar reconduir-ho.
Per últim i acabo amb les propostes que es farien per a l’Ajuntament; hi ha un darrer
punt que és encarregar als serveis tècnics municipals que fessin un exhaustiu repàs de
les obres efectuades o bé ara o bé en el moment en què acabin per prendre els acords
que calguin al respecte.
Hi ha uns altres acords que fan referència a allò què podríem reclamar a la Direcció
General de Carreteres com serien l’adopció de mesures correctores de contaminació
acústica sobretot allà a on està previst, allà a on passa més a prop del nucli urbà, al
costat de la zona d’equipament on s’ubicarà el nou CEIP. La reparació de camins
locals, els que han estat afectats per les obres com els que s’han efectuat de nou i que
haurien de tenir un ferm en condicions, un perfil i unes cunetes que evacuessin l’aigua
en condicions. Ens consta que hi ha camins que a dia d’avui no reuneixen aquests
requisits i no tenim coneixement de que estigui previst acabar-les. Pensem doncs també,
que caldria demanar a la Direcció General de Carreteres que instal·lés una retolació
indicativa amb caràcter definitiu i no provisional com la que hi ha ara d’aquelles
activitats que han quedat greument afectades, i a les que només es pot accedir pels
carrils de servei. I igualment demanem doncs que les rieres i els recs tinguin garantida
la continuïtat. I en diferents rieres, i la que és potser més evident és la que passa per
sota de l’enllaç que porta a Tossa, que s’ha fet d’una manera absolutament artificial la
continuació de la riera i que ens agradarà veure quan hi hagi una ploguda forta i
l’aigua no circuli en condicions. Hi ha alguns altres punts que ens sembla que estan
necessitats d’aclarir, perdó, què hi passa, com ara un punt com és el que passa per Ca
l’Ocell on coincideix camí i riera. O com a mínim, per allà on passa la riera, hi passen
vehicles. Jo no sé si això és bo, si és aconsellable, si hauria d’estar degudament
senyalitzat per evitar accidents.
I per últim, també demanàvem que s’insisteixi, perquè no ens consta que s’hagi fet, a la
Direcció General de Carreteres, també perquè assumeixin el cost del desplaçament de
la línia que passa pel terreny d’equipament on s’ha de construir el nou CEIP. A la
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, reclamar una vegada més com tantes s’ha
fet que hi destinin una nova aportació, una nova contribució econòmica en concepte
d’1 percent cultural en les obres i obres de carreteres que s’ha fet a Llagostera en els
últims anys, només hem tingut la col·laboració de la primera fase del nucli antic de
180.000 euros. La qual cosa ens sembla, parlant clar, ridícula si atenem als
pressupostos milionaris de les obres públiques que s’han realitzat en el nostre municipi,
atès a la dificultat econòmica diguéssim, per la que estem passant, a part de la
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subvenció que tindrem via PUOSC, que hi hagués una nova aportació de la Generalitat
en concepte de l’u percent cultural per l’actuació del nucli antic, ens semblaria
perfecte. Aprofitar també en el punt vuitè i reclamar a la Diputació de Girona, atès que
tindrem aquesta via desdoblada i en condicions, que acabés d’executar el projecte que
ja està fet de la carretera que porta des de l’enllaç de Sant Llorenç fins al Mas Rissech,
i per tant fins a la urbanització de Selva Brava. Aquesta també és una reivindicació que
s’ha fet en diverses ocasions i que pensem que ara també és oportú tornar-ho a
reclamar.
I per últim i ja per acabar, demanar a l’empresa concessionària de les obres i del
manteniment d’aquesta infraestructura CEDINSA, que en un temps prudencial,
procedeixin doncs a retirar els diferents acopis de terra i de material que tenen
distribuïts en diferents indrets del poble. Ens sembla especialment important aquest
aspecte perquè en d’altres obres públiques, per no anar més lluny, la del tren d’alta
velocitat, hi ha municipis que s’han trobat en problemes perquè les empreses que han
executat les obres acabessin deixant els terrenys en condicions en aquests abocadors de
terres. Aquesta és la proposta que volíem posar en consideració.
Sr. Soler: A veure, en primer lloc, m’agradaria dir que arriba tard i malament. Tard,
perquè es presenta quan s’han fet moltes de les actuacions que aquí es manifesten i el
propi portaveu d’iniciativa ho ha reconegut quan ho ha presentat. I malament, perquè
si el què és volia era consensuar una proposta unitària a través del ple, sincerament,
s’ha fet de la pitjor manera possible. Perquè això es podria haver fet tranquil·lament
proposant una cosa que es pogués realment votar i no poder fer accions aquí de cares
a la galeria per dir mira ara que bé, ara ens encarreguem, ara ens cuidem de la
variant. I ho dic perquè a veure, en primer lloc s’ha dit una cosa que trobo, com a
mínim, trista, perquè, l’Alcalde, jo no crec que actuï de manera unilateral com s’ha dit
sinó que actua com a màxim representant de l’Ajuntament de Llagostera, en tant que
Alcalde. I ho actua tant quan s’entrevista amb el Delegat Territorial de Carreteres de
Girona, quan ho fa amb el Director General de Carreteres de Catalunya, quan ho fa
amb el Conseller Nadal en diverses ocasions, o amb el mateix president Montilla quan
ve a fer la inauguració aquí, a Llagostera. Perquè, permeteu-me que us faci un
comentari, és a dir, ara queda molt bé fent aquestes mocions estètiques, ens rentem la
cara tots plegats, especialment el grup d’Iniciativa però és que jo crec que en el
moment quan s’estaven fent les al·legacions, era quan s’estava fent el projecte, no quan
està fet i moltes de les barrabassades que s’han fet en aquesta carretera venen fruit
d’una mala gestió i un mal seguiment del projecte inicial. I això, se’ls hi pot presentar
als propis veïns i els propis afectats. I com a mínim, a mi em sembla molt bé que ara es
vulgui vestir això d’equanimitat i de poder arribar tots a una gran proposta però
sincerament s’ha fet de forma molt,molt lamentable si el què es volia era realment era
poder arribar a un consens. S’han fet diverses reunions amb la Direcció General de
Carreteres, s’ha parlat amb la Conselleria, hi ha previst una reunió amb CEDINSA i
amb la pròpia Conselleria per repassar totes les errades, mancances i males execucions
que s’han fet d’aquest projecte. El dia de fer aquestes reunions i aquest seguiment fa
molts mesos que ha passat, no era deu minuts abans de la inauguració i amb un bloc de
notes que hi ha mal fetes, entre altres coses perquè se’n deixen moltes. Per exemple,
aquí no es parla enlloc del pont, on hi ha una vorera que és insuficient, de que hi ha un
senyal al mig del propi pas, de que al final del pont has de saltar la tanca per poder
continuar anant cap a Can Nadal i moltes actuacions que s’han hagut d’arreglar
després de la pròpia inauguració a instàncies de la pròpia Alcaldia i després que en a
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la pròpia inauguració fins i tot s’hagués de fer notar al propi Conseller i el propi
President de la Generalitat. El tema de les senyalitzacions, és que és lamentable i és
evident i una de les primeres coses que se li va elevar al Conseller abans i després de
la inauguració. Perquè al mateix de la inauguració a la tarda hi va tornar a haver-hi
una reunió, era que s’havia d’arreglar d’una vegada per totes el tema dels senyals. Pel
què fa el tema de la disciplina urbanística, hi ha una persona contractada per fer
aquesta feina. I una de les primeres coses que va fer precisament va ser aquest
seguiment. Pel què fa la restitució del traçat de la Via Verda, s’ha estat parlant amb la
Diputació i evidentment la Companyia s’haurà de fer càrrec de les destrosses que s’han
fet amb el propi Carril Bici. Pel què fa les anotacions de les mesures correctores per la
contaminació acústica, s’ha demanat formalment i ho sabeu perfectament en diverses
de les reunions que se us ha informat que s’havien de prendre mesures i en l’anterior
comissió informativa , sense anar més lluny, en vam estar parlant. Pel què fa els camins
locals, és evident que s’han d’arreglar, començant precisament per les inundacions que
generen a la que cauen quatre gotes pel què fa el pas de regs i el tall de rieres que hi
havia al voltant de la pròpia variant. La instal·lació de retolacions de les activitats
econòmiques és un dels temes que es va parlar ja amb el Conseller Nadal i pendent de
solució, i home, el que trobo surrealista és que ara es vulgui fer veure que bé no, i a
més a més demanem l’assumpció de la despesa pressupostària per canviar el traçat de
la línia elèctrica que passa per sobre de la zona d’equipaments destinada a la
construcció al CEIP. Això és una errada brutal de l’anterior govern quan va autoritzar
per escrit que es passés una línia per sobre uns terrenys que se sabia perfectament,
perfectament, que havia de construir-s’hi un col·legi. Aquesta línia inicialment treure-la
valia 176.000 euros. L’Alcalde de Llagostera porta mesos negociant amb ENHER, i
això de moment només ens en costarà 56.000 euros. Quant si s’haguessin fet bé les
coses i s’hagués mirat què se signava, potser no ens hauria costat un duro. Ens costarà
Déu i ajuda per poder recuperar aquests diners. Demanar-ho, no ho demanem perquè
ho presenti Iniciativa, ja ho hem fet vàries vegades, però home, com a mínim haurien de
tenir la delicadesa de no tractar aquest ple, bé, és igual, deixa-m’ho.
Pel què fa demanar l’1 % cultural també està en tràmits. El què hem dit abans de
carreteres, s’han fet diverses visites amb el responsable de carreteres de la Diputació i
el què dèiem de CEDINSA i que es faci un seguiment exhaustiu de totes les obres
efectuades, doncs evidentment s’ha hagut de fer, però malauradament s’ha hagut de fer
a remolc; insisteixo d’un projecte mal seguit, molt mal portat pel què fa les al·legacions
i malauradament tenim el què tenim. Intentarem i ho hem fet des del primer dia, doncs,
solucionar alguns dels problemes que hi ha hagut; no tot és culpa de l’Ajuntament tant
el d’ara com el d’abans, també vull dir-ho perquè no voldria tampoc que es donés a
entendre que tot és culpa de les obres fetes. Evidentment aquí la Direcció General de
Carreteres, en primer lloc, la Generalitat, com a màxim responsable, és el principal
culpable de l’execució d’aquesta obra. Però home, siguem una mica seriosos, quan
presentem mocions sota una suposada voluntat d’unanimitat; home, com a mínim
siguem seriosos i presentem coses que es puguin votar i que es puguin defensar. No
coses que ja se sap que en alguns casos són irremeiables, en d’altres casos que s’hi està
treballant i ara ens apuntarem el punt en què varem dir en aquella moció que es fes
això. Doncs ho sento molt , i lamento molt haver de dir i adoptar aquest to avui però el
nostre vot serà contrari en aquesta moció; primera, perquè arriba tard i segona perquè
no proposa tot el necessari perquè sincerament s’ha fet malament.
Sr. Torrent: Bé, les coses cadascú les veu com les veu, podem veure-ho de moltes
maneres diferents. I això passa en tot igual, veure-ho bé o veure-ho malament. Pots
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veure-ho aprofitable o pots veure-ho no aprofitable. En el cas nostre, doncs bé, a veure,
li podem donar suport tranquil·lament perquè es pot entendre que també serveix no
d’una arma, perquè és lleig dir una arma, però serveix com un bagatge a l’equip de
govern per si algun moment donat es pot fer més pressió amb coses que la majoria ja
s’han fet i s’han estat fent. Per tant, jo crec que no entra amb contradicció amb el què
s’ha estat amb la dinàmica que es pugui portar. Tampoc vol dir que si s’acorda tirar
endavant la proposta aquesta, s’hagi d’aconseguir exactament el què hi ha escrit
perquè potser no es podran aconseguir. Però vaja, jo crec que si que es podria recollir
el testimoni en aquest cas i utilitzar-la. Per tant el nostre vot serà favorable.
Sra. Comas: Bé, tal i com diu en Jesús, nosaltres ni la veiem que vagi tard ni la veiem
tan malament com l’ha vist en Ramon i jo entenc o entenem que és un full de ruta en
que hi ha propostes que si l’equip de govern no les ha tingut en compte o no hi ha atinat
o hi ha coses en que no ha estat al cas, doncs aquí hi ha un seguit de punts, penso molt
ben fets i estructurats que donen o almenys jo ho entenc una visió de que s’ha passejat
per les obres. Entenc que ha de ser un complement del què hagi fet l’Alcaldia i l’equip
de govern, per tant, nosaltres hi votarem a favor, perquè mai ho entenem una
contradicció en el que s’estigui fent des de l’altra banda.
Sr. Alcalde: Avia’m jo aquí voldria fer esment de dues coses i amb el que fa referència
el punt vuitè. Jo personalment i amb el Diputat responsable d’infraestructures de la
Diputació varem anar a fer una visita des del tram aquest de la cruïlla de Sant Llorenç
i varem sortir per Font Bona i varem baixar per la carretera de Sant Grau, i si mal
me’n recordo va sortir publicat en El Punt Diari de que s’elaborava un projecte, que va
ser el compromís que va agafar el Diputat. No,no i fins la cruïlla de Sant Llorenç - Sant
Grau l’executaran. I amb una segona fase arribaran fins a dalt de tot. Però amb una
primera fase des de Sant Llorenç fins al Mas Rissech, sé que és allà a on s’acaba el
punt 0.
Sr. Masip: aquest projecte ja estava fet, la Diputació ja el tenia fet, que fins aquí seria
una fase, i que l’altra fase la farien des del pont fins al Mas Rissech. I després van dir
que ho desestimaven perquè es pensava que no era correcte o no sé què i l’any passat o
l’altre, ara no ho recordo bé quan van tirar el líquid, van tirar grava a sobre.
Sr. Alcalde: Si, han tornat a tirar una capa. No, no, pensa que en aquest projecte
executaran una renovació del què és el tram fins a Sant Grau i el que és, ja et dic,
perquè jo quan vaig parlar amb el Diputat a la Diputació, li vaig dir: ‘Vine, i ho
veuràs’ perquè això de que el carrer i la carretera era estreta i que no hi cabien els
cotxes, i que a més a més hi havia poca circulació. Aquell dia fins i tot, varem tenir la
sort de que hi van haver molts veïns que pujaven i baixaven. I a partir d’aquí, va agafar
el compromís de que es faria un primer tram fins a la cruïlla de Sant Llorenç – Sant
Grau, diguem-ne o Selva Brava, i després faria una segona fase que seria arribar fins
allà a dalt a Mas Rissech. Després aquí en aquestes propostes nosaltres també varem
fer veure al Conseller amb la visita que varem fer a la tarda després de la inauguració
del tema de la il·luminació del pont, de la mancança de senyalització, del
condicionament del pas de vianants que no està ni senyalitzat ni marcat, o sigui que
l’única cosa que han fet és retallar la tanca. El pas que passa per sota de la carretera,
diguem-ne de l’autovia que és al costat del que és la benzinera. Avui he tornat a
requerir a CEDINSA que talli el tros de tanca que està impedint al pagès, que li tenim
llogat el camp, que està al costat de la benzinera per poder entrar a segar. Perquè
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resulta que varen tirar la tanca i ara resulta que a veure ara per on es passa aquest
senyor? I això després també hi ha una sèrie, per exemple, la desviació, la canalització
de la riera que passa per sota del que és l’enllaç amb Sant Llorenç a les rodones
aquelles de dalt, pensa que aquella riera hi varem anar amb en Xavier, després de que
un veí ens va trucar i em va dir: ‘Fermí, que aquí resulta que volen passar pel mig del
meu camp i volen creuar fins a baix de tot’. No volien fer-ho d’aquesta manera perquè
els hi representava molts diners, que era tallar la carretera, fer un entubat, i anar a
buscar la riera Gotarra a l’altre costat del que és la connexió. Que era un tram molt
més petit però era més costós per a ells, perquè el què era per a ells només amb
l’excavadora fer l’escocell per poder arribar fins a baix a la riera, no era el mateix que
haver de tallar la carretera, que fer l’obra, que entubar i després portar-la a l’altre
costat. O sigui, això es va fer, i ho han fet a requeriment de l’Ajuntament. Són
actuacions que ja s’han fet, o sigui, és que realment dóna la impressió que no ens
hàgim cuidat de fer res.
Sr. Postigo: Avia’m, vàries coses. Em sorprèn moltíssim i més després de la
intervenció, Ramon, que has tingut quan hem tractat el tema de l’aigua. Hi has
recriminat al grup municipal d’Iniciativa l’actitud de passotisme, bé perquè no
plantejava cap mena d’alternativa ni cap proposta a diferència del grup d’Esquerra.
Bé, em sembla que en aquest cas hi ha tot un seguit, un llistat important de propostes i
una posició positiva de plantejar coses a fer que en cap moment, jo no he dit en cap
moment ni he criticat l’acció de l’equip de govern en relació amb aquest tema. Tot i que
hi ha coses que penso doncs que no s’han fet, que es podrien haver fet d’una altra
manera. Què s’ha pretès amb aquesta proposta? Doncs fer el mateix que l’anterior
equip de govern d’Entesa tenia per costum fer. I era que, a part de fer un seguiment al
llarg de tota l’obra, en moments puntuals es passava llista i es feia un llistat de greuges
que ens servia doncs per anar a veure al Conseller, per anar a veure el Director de
Carreteres o per anar a veure a qui sigui. I em remeto a les actes de juntes de govern i
segurament algun acord de ple on això quedava constatat. O sigui que no hem fet res
més que això. El seguiment de les obres no s’han fet cinc minuts abans de la
inauguració amb un bloc i un llapis. I això t’ho pot comentar perfectament el caporal
de la policia amb el que tot sovint ens creuem quan ell va a passejar i jo passo amb el
cotxe mirant les obres. És a dir, que nosaltres hem intentat fer un seguiment d’aquestes
obres. Ara que estem a l’oposició i abans que estàvem a l’equip de govern. Jo crec que
parles des de la ignorància, no deus tenir ni idea de les gestions que nosaltres varem
fer en l’anterior equip de govern. No deus tenir ni idea, i et deus permetre el luxe de dir
que una mala gestió, en tot cas, m’agradaria que m’ho concretessis, posa’m algun
exemple d’aquesta mala gestió que va tenir l’anterior equip de govern en tant que jo en
aquell moment era el màxim responsable. Perquè nosaltres hem anat fent seguiment
d’aquesta obra, varem anar tenint reunions periòdiques amb el responsable de
CEDINSA, de la Direcció General de Carreteres, tot això que vosaltres esteu fent
perquè és el què us toca, nosaltres també ho varem fer. I fins i tot, si ara podeu
reclamar que es faci un pas de vianants, doncs va ser perquè en un acord de ple es va
decidir fer al·legacions i reclamar que aquell enllaç estigués adequat pel pas de
vianants. I si hi ha enllaç, és perquè l’anterior equip de govern va insistir fins a la
sacietat en que allà hi havia d’haver un enllaç quan el projecte inicial no ho preveia. És
a dir, que no parlis de la gestió que va fer l’anterior equip de govern quan no ens saps
absolutament res del què es va fer. Només del què hi ha constància per escrit, tot lo
altre, no sé com ho pots saber perquè jo no t’ho he explicat ni cap altre de l’anterior
equip de govern t’ho ha dit, o sigui que no ho pots saber. No ho pots saber de cap de les
maneres. Tard i malament, bé, en tot cas és la teva opinió. Hi ha maneres d’entendre
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els Ajuntaments i els òrgans de l’Ajuntament. Per l’anterior equip de govern d’Entesa i
el nostre ara pel què ens afecta a Iniciativa, per nosaltres el màxim òrgan representatiu
de l’Ajuntament, encara que la llei digui el contrari, perquè tenim un sistema
presidencialista, per nosaltres és el plenari de l’Ajuntament. Per l’equip de
Convergència veig que no i per tant, està molt bé i nosaltres ho respectem que la
màxima figura, el màxim representant sigui l’Alcalde i que fins i tot tingui més
important el què fa l’Alcalde que l’acord de tot el ple en pes. Són maneres d’entendreho. M’imagino que quan fas una especial referència al nostre grup municipal deu ser
per les responsabilitats que abans jo tenia en l’anterior govern d’Entesa i sinó,
explica’m perquè dius especialment aquest grup. I dir una darrera cosa, que de les 10
propostes que es fan, en prou feines n’has fet referència a 2. N’he plantejat 5, que no es
tracta que aneu a reclamar a cap porta ni a cap Administració. Sis punts són coses que
ha de fer l’Ajuntament sense demanar-ho a ningú, arreglar el camí que porta a l’enllaç,
arreglar la senyalització indicativa, resoldre la situació de trams de camí públic que
queden en desús, iniciar expedient de disciplina urbanística, i en aquest sentit, molt bé i
em sembla perfecte, ara hi ha una persona que s’hi pot dedicar. Nosaltres el que diem
és que aquí hi ha 2 o 3 primeres actuacions a fer. Si voleu que li donem una altra
forma, ja presentarem un altre escrit denunciant aquests fets que hi ha un ús que no és
de nou i que ja fa molt de temps, però que si necessiteu això per iniciar l’expedient i no
ho feu, ... no cal, m’imagino.
Intervenció del regidor Sr.Galobardes (no audible)
Sr. Postigo: Bé, en tot cas, l’hauràs canviat tu, però vaja.. m’estalvio comentaris al
respecte. Te’n puc dir un altre si vols, que està a l’altre costat de la carretera, avia’m si
també inicies l’expedient disciplinari
Sra. Masdevall: Hem de denunciar nosaltres?
Sr. Postigo: Els coneixeu perfectament perquè n’hi ha que formaven part de la vostra
llista. Ho sigui que fins a quin ho canvia l’equip de govern
Sr.Galobardes: De què parleu?
Sr. Postigo: De la Masia Sureda. Vols que t’ho digui més clar? Hi ha una instal·lació
que és il·legal. Inicien l’expedient i a veure si és tan coherent com dius tu.
Sr. Galobardes: Crec que l’expedient ja el vareu iniciar vosaltres
Sr. Postigo: Bé doncs, dóna-li continuïtat. I en tot cas, i ja acabo perquè em sembla que
no val la pena continuar perquè veig que no té solució. Jo en cap moment he retret que
no s’hagi fet determinades actuacions. L’únic que es pot fer és fer un llistat de com està
en aquest moment i del què s’havia de fer al respecte.L’1 % cultural que es diu que
està en tràmit, en tot cas explica’m en quin tràmit està. Jo no he vist cap reclamació
formal ni escrita d’aquest Ajuntament ni conec cap entrevista amb el màxim
responsable per aquest tema, el Mas Roig. El Mas Roig propietat d’en Sureda, si. I per
últim, amb la Diputació de Girona, jo tinc notícies de l’arranjament de la carretera que
portava a Sant Grau, no és per cap altre motiu que perquè s’hi feia una prova de ral·li i
això la Diputació sempre ens ho havia deixat clar. Que si gastaven diners allà no era
pas perquè els veïns de Font Bona hi puguin arribar amb més seguretat i millor a casa
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seva, sinó que és perquè hi van molts diners per la promoció turística de municipis
costaners com Lloret de Mar. En aquest cas, jo el què estic demanant és l’execució d’un
projecte que està acabat i que porta fins al Mas Rissech i que en el seu dia, la
Diputació va dir que no perquè no afectava a prou massa crítica, a prou massa de gent
que en sortia beneficiat. De tota manera, no insistiré ni diré res més, i amb una
proposta que pretén ajudar i que no recrimina en absolut l’acció de govern, us ho
agafeu d’aquesta manera, doncs no ho sé, potser la oposició ha de tenir una postura
més diferent. Deixa-m’ho aquí.
Sr. Soler: Els resultats de la carretera són els que són i salten a la vista. I per tant
tampoc jo m’estendré més en detalls i n’hem parlat crec que ben bé prou. I en tot cas,
tal i com ha començat l’Alcalde, ahir vam comentar a la Comissió informativa totes les
propostes que es fan en aquesta moció, i ho hem parlat i ho hem comentat o ja estan
fetes en alguns casos o s’estan fent o estan en curs, totes. I en tot cas, esperem a veure
el fruit de les negociacions i les reunions que hi van havent amb la pròpia Conselleria i
evidentment d’aquí en poden sortir propostes formals una vegada s’hagi pogut parlar i
acordar les millores pertinents. En qualsevol cas, que quedi constància almenys que el
sentit d’aquesta votació en aquesta moció és perquè entenem que tot el què proposa ja
està o en execució o se n’està parlant o s’ha plantejat. Per tant, és per aquest motiu que
hi votem en contra.
Es rebutja per 6 vots en contra dels grups municipals de CiU i IxLL més el vot de
qualitat de l’Alcalde i 6 vots a favor del PSC, ERC i ICV-EuiA.
C) ASSUMPTES SOBREVINGUTS:
Sr. Alcalde: El “C”, d’assumptes sobrevinguts no hi ha res.
D) CONTROL I GESTIÓ MUNICIPAL:
D.1 Resolucions de l’Alcaldia:
Sr. Alcalde: “D” és control i gestió municipal, avia’m. Resolucions d’Alcaldia, doncs
dir que el llistat de decrets signats va des del 595 al 715 i pel què fa referència a les
contractacions de personal, a la Junta de Govern del dia 27 de maig es va contractar
laboral a la Laura Vergara Tarrés per sis mesos per urgència com a inspectora d’obres
amb efectes del dia 2 de juny de 2008. A la Junta de Govern del dia 5 de juny, en Josep
Puig Viñolas en contracte laboral d’interinitat d’urgència com a oficial de 2a de la
brigada d’obres des del dia 19 de juny al 30 de setembre per substituir la baixa per
maternitat i vacances de la Sra. Teresa Morilla Muñoz. En Ferran Pérez, en Xavier
Casas i la Montserrat Cano en contracte laboral temporal com a vigilants forestals els
dies 11 i 12 juny de 2008, destinats a formació i del 16 de juny al 14 de setembre per
tasques de vigilància i prevenció d’incendis al massís de l’Ardenya i Cadiretes,
conveni amb la Diputació. I queda garantit que ens farà efectiu la totalitat de les
despeses.
D.2 Informes d’Alcaldia:
Sr. Alcalde: Informes d’Alcaldia, si que us volia informar d’un tema que està pendent i
que donarà per parlar, que és el de la Revetlla de Sant Joan. La revetlla de Sant Joan,
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en certa manera, degut a una acumulació de problemes, degut a una manera
descontrolada, la gent té per costum anar a tirar petards allà a on sigui. I allà a on
sigui vol dir, anar-se’n al pavelló, rebentar vidres, rebentar portes i el què teòricament
és una revetlla, es converteix en un acte de vandalisme. Jo, quan tingui ja l’informe
redactat per la policia que en certa manera ja m’ha fet un avanç i que per suposat fa
referència a l’afer que va tenir el caporal de la policia, en Joan amb un pare i un fill
d’aquí de Llagostera en el què per suposat en Joan, doncs va donar-me la seva versió
al cap de poc d’haver passat. Avui han vingut els interessats, o sigui, la part afectada
per explicar la seva versió. Avia’m ,el fet és que en Joan va haver de recórrer doncs a
l’esprai que té el certificat de que és legal per poder-se defensar del que va ser una
agressió pel què explica la policia de que tant el pare com el fill es van abalançar sobre
ell i que des del terra va haver de fer ús de l’esprai per poder al·ludir l’agressió. La
versió per suposat de l’altre costat és totalment diferent però en el cas hi ha testimonis i
això per suposat anirà als Jutjats. A part que el caporal formula una denúncia contra
aquesta família, concretament contra el pare i el fill. I jo suposo que ells per la seva
banda faran el mateix perquè a més a més, sembla ser que té un ull danyat, que més que
per l’efecte del que és el gas, ha estat produït per la proximitat amb la que sembla ser
que li va llençar i podria ser que la pressió li hagués tocat o li hagués danyat una mica
l’ull. En certa manera, el que si que està clar és que en Joan té testimonis de com va
succeir i per altra banda, sembla ser que l’altre costat també deu tenir els seus
testimonis. O sigui que segur que és un tema que el jutge haurà de resoldre i per
suposat nosaltres posarem abast d’en Joan el que faci falta. No estava en servei,
concretament amb aquest noi ja hi ha un cúmul d’històries i sincerament, a mi, i inclús
ja hi ha hagut gent que m’ha trucat; inclús una persona que ha vingut avui al meu
despatx de que van veure a en Joan per terra i els altres dos a sobre seu. Ja ho veurem
quan tingui l’informe, o sigui, en Joan ja ha presentat la denúncia aquesta tarda, i ho
hem exposat. I hi ha una cosa que si que des d’aquí voldria fer la crida, que no sé
perquè, però hi ha una sèrie d’actes vandàlics en el que, sincerament no trobo cap
mena de justificació que el fet que hi hagi una revetlla, la gent aprofiti per fer
vandalisme. Perquè penseu que hi havia nois que anaven encaputxats. El què passa que
es van posar la caputxa després de que els reconeguessin. I el dia abans, la policia va
intervenir i a més a més recolzats en dues patrulles de mossos d’esquadra a tres quarts
d’una de la nit. Concretament al carrer Almedinilla, concretament allà on hi ha el
transformador que està soterrat allà a la zona verda amb uns crits que no deixaven
tranquils al veïnat. Hi havia una vintena de nois, quan dic nois són entre setze i disset
anys. Però el que és curiós és que tan com quan actua la policia com quan actuen els
mossos d’esquadra, perquè això ho vaig poder viure el dia de la revetlla, el primer que
et diuen és: Sóc menor, alerta amb el què em fas o el què em dius. O sigui, aquesta és
l’arma que fan servir. Hi havia un grupet que venia corrents de la zona del Mas Sec,
just en aquell moment jo estava anant cap a casa, concretament estava parlant amb en
Joan que m’estava explicant el què li havia passat. I varem anar a parlar amb ells de
que n’hi havia deu o dotze que estaven a Selva Brava, són gent que viu a Selva Brava i
a Font Bona. I el curiós va ser això no, que quan el mosso d’esquadra es va adreçar a
ell, el primer que li va dir va ser: -Sóc menor, per tant vostè vagi alerta amb el què em
fa i el què em diu. I el mosso l’única cosa que li va dir:- No, no, és que volíem saber
perquè corries. – O, és que hi havia nois que tiraven petards per allà. – I vosaltres, què
fèieu?. I desprès quan els varem dir que els petards s’acaben, van dir. O és que
nosaltres a Barcelona fins a les vuit de la matinada podem tirar petards. O sigui és molt
probable que des de l’Alcaldia hi hagi una proposta o un ban en el de limitar l’horari,
sempre que sigui legal de tirar petards i concentrar-los en un lloc és un perill, perquè
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aquí es concentraran els que bonament van a passar l’estona amb la revetlla com la
gent que va a fer bretolades, i no pas petites. Perquè m’han de presentar l’inventariat
del què ha passat, des de bústies, rètols, vidres i portes. I entre elles hi ha la del cap de
policia que li van tirar uns quants petards dins de l’entrada de casa seva. O sigui, que
nosaltres actuarem i procurarem de que sigui una actuació modèlica per remitir una
mica amb aquest problema perquè realment ens trobem que amb els dos policies que
tenim a la nit, difícilment els podem controlar. Ja veurem això com acaba.
Sr. Postigo: Només dir que nosaltres hem tingut l’oportunitat avui de manifestar el
nostre suport al caporal, en Joan Linde perquè lògicament no es pot generalitzar ni
pels fets que han passat abans, diguéssim, no pots jutjar la gent, però ens mereix total
credibilitat la seva versió. I per tant li hem volgut manifestar el nostre suport de la
mateixa manera que te’l donem ara, amb allò que calgui perquè no és nou que es
produeixin tot aquest seguit de bretolades i destrosses en el mobiliari i en els
equipaments públics i malauradament. I per tant, ens sembla que tot el què es faci en
aquest sentit per intentar sensibilitzar a la gent, fins i tot doncs acabar publicant al cap
de l’any el què ens costa a tots els veïns, la reparació de mobiliari i d’altres qüestions
com a conseqüència de bretolades. Només volíem fer públic també aquest suport en les
gestions que calguin i vulgui fer l’equip de govern.
Sr. Alcalde: De fet, nosaltres, l’actuació següent serà a tots aquests que els tenim
controlats i que els varem enxarpar fent bretolades, convocar als pares i dir-los, això
ha costat tant, i algú els haurà de pagar. O sigui que això queda clar, i si diuen, és que
hi havia més gent, bé, doncs, digueu-ho. Digueu qui hi havia més. Perquè és que ja et
dic, és que ja es descontrola i l’única manera és que s’han de fer sancions de la que
puguin ser dures. Sap greu pels pares però realment el problema és que els problemes
que tenim amb aquests nois és perquè tampoc trobem el recolzament dels pares.
Sr. Torrent: Dir també que té el recolzament nostre de les actuacions que es prenguin,
ja sigui d’una via o de l’altra. Hem de buscar recursos d’educadors de carrer,
etcètera,... i el què faci falta i arribarem al consens que convingui.
Sr. Alcalde: D’acord, gràcies.
C.3 Precs i Preguntes:
Sr. Alcalde: Precs i preguntes.
Sr. Postigo: D’entrada, en teníem tres ..
Sr. Alcalde: No, no, n’hi havia que estaven entrades per escrit,..
Sr. Postigo: Contesteu primer aquestes? D’acord...
Sr. Alcalde: Primera, quines actuacions concretes de disciplina urbanística s’han dut a
terme en el què va l’any 2008.
Sr.Galobardes: Bé, al marge de la intervenció que faré ara evidentment els regidors ja
saben que estem a disposició per donar tota la informació. Tenen tot el dret a rebre tota
la informació sobre tota l’actuació de l’Ajuntament, però francament no trobo que en
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un ple jo pugui detallar les actuacions en matèria de infraccions urbanístiques que hem
vingut fent, ni tampoc em sembla el lloc adequat, doncs anar donant noms i explicar les
infraccions. Quedo a la vostra disposició, faré una explicació genèrica.
Sr. Navarro: Bé, no demanàvem quines concretament, sinó en quin àmbit. No
demanem, evidentment, la protecció de dades ens prohibeix a fer, sinó en quin àmbit
s’han fet actuacions de disciplina urbanística perquè era una actuació que semblava
que tiraria endavant amb molta celeritat i almenys nosaltres no veiem aquesta celeritat
i senzillament volíem saber això. Saber si s’han fet les actuacions de disciplina
urbanística en el tema carreteres, en el tema de determinades urbanitzacions que
semblava, o sigui, no demanem en cap moment, som conscients i sabem que això no es
pot demanar.
Sr.Galobardes: Bé, coincideixo en que les coses no van amb la celeritat que jo voldria.
Era un tema que, a més ho portava el programa electoral i a més està molt decidit. Com
tothom sap, s’ha fet un esforç i una reorganització a l’àrea d’urbanisme. Aquest mes ha
començat una persona. Com s’ha explicat per part de l’Alcalde, bé, jo complemento la
informació. Aquesta persona és una estudiant que s’ha captat de la borsa de treball de
la Universitat de Girona. Està acabant els estudis d’Arquitectura tècnica, és delineant,
té coneixements per fer amb què l’estructura que teníem fins ara no es podia fer, que
era iniciar expedients de llicència urbanística i seguir-los perquè no ens prescriguessin
com ens venia passant anteriorment. Que, o bé no els obríem, o bé quan els obríem ens
acabaven prescrivint. Els veïns si eren una mica combatius, ens portaven al contenciós
i l’Ajuntament després doncs feia un paper bastant galdós quan perdia els temes per
prescripció perquè no ho havia tramitat en els terminis que calia. Perquè en matèria de
disciplina urbanística, si has d’actuar contra un veí has de ser molt escrupolós al ser
un procediment contenciós, a seguir uns terminis i no deixar passar massa temps. Bé, la
feina que crec més important que hem fet en aquest sentit és crear l’estructura perquè
això es pugui fer, es faran uns itineraris. Ja estan previstos uns itineraris on s’han
marcat uns recorreguts setmanals o quinzenals perquè aquesta persona faci un control.
Aquest mes que portem ha estat també treballant molt perquè ha de conèixer el
planejament, el POUM. I mentres hem arribat aquí, veig que a la vostra pregunta us
concentreu en el 2008 i podríem parlar del què portem de mandat, que gairebé és un
any encara no en el meu cas, que compta a partir del moment en què vaig ser nomenat.
Però bé, en aquest any el què hem fet és preparar una mica la feina, mirar què és el
que és més important. Parlar amb els diferents agents urbanístics, per exemple el fet
d’haver parlat amb el cas de Selva Brava, és una petició que bé expressa per part de la
pròpia associació de propietaris i dels possibles promotors de que es faci un seguiment
molt estricte perquè és necessari, perquè sinó no es podria pràcticament redactar un
pla parcial i anar per legalitzar la urbanització a mesura de que es van creixent les
cases com bolets i ens podem trobar que allà on dissenyem que hi ha d’anar una zona
verda, ens trobarem tot un plegat que hi ha una casa feta. És a dir que necessitem una
mica congelar la cosa. Llavors ens hem centrat bastant a fer un seguiment de totes les
actuacions urbanístiques que venen condicionades de llicències, és a dir que s’ha fet un
seguiment, que és el què podia fer l’aparelladora de que les llicències es portessin a
terme tal i com s’havien projectat i tal com és la normativa. He fet personalment vàries
gestions per tal de solucionar problemes de conflictes que podien haver donat lloc a
l’obertura d’expedients de disciplina urbanística i no ho he fet, quan eren conflictes de
veïns; moltes vegades gràcies al diàleg voluntàriament quan algun propietari ha
rectificat els motius de denúncia que hi havia i estem treballant en aquesta línia. A
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partir d’ara si que hi haurà actuacions i bé, veurem. La següent pregunta per enllaçar
perquè trobo que ara no tindria sentit que ens aturéssim. Quines seran les prioritats?
Bé, en primer lloc si hi ha denúncies, haurem d’atendre les denúncies, no podem
admetre que hi hagi denúncies i que quedin com passava, que quedin en un calaix i que
els veïns tinguin la sensació que no se’ls atén sinó que s’haurà de mirar a veure què.
Anirem a actuacions sobre fets emblemàtics; s’ha parlat de la carretera, evidentment hi
ha aquells dos talussos immensos que no és ja un problema que es tregui l’activitat, el
problema no és l’activitat, el problema és que s’han abocat tones i tones i tones de runa
i en el seu moment no es va aturar. Ara traurem en el responsable però la runa,
desgraciadament em temo que per molta disciplina urbanística que fem, em temo que
ens la quedarem. Però vaja, mirarem de fer tot el què es pugui, actuacions
emblemàtiques. Tampoc voldrem obrir de cop cinquanta expedients perquè això ens
portaria al col·lapse i a més perquè preveiem que en el moment en què es faci una
actuació per disciplina urbanística, lògicament moltes vegades l’administrat què fa?
He fet una casa il·legal i m’obriu un expedient de disciplina urbanística. I al veí, i
aquell altre i aquell altre. És a dir, que el fet d’obrir un expedient ja comptem que,
volent nosaltres o no, ens obrirà molts d’altres fronts, haurem de veure el què. També
s’ha treballat, me n’oblidava, sobre algun tema que fa referència a determinades
activitats. Parlo, suposo que ho puc fer, malgrat que hi hagi la llei de protecció de
dades, perquè parlo d’una societat, però parlo del tema del BON PREU. El
supermercat que hi ha obert al polígon industrial que està sense llicència d’activitat i
que està ocupant una superfície il·legal excessiva. Això com que des de l’Ajuntament
estan col·lapsats i ens estàvem reorganitzant, s’han produït les circumstàncies entre
canvi de secretari, la incorporació d’un nou tècnic d’urbanisme, etcètera,.. i a més vam
prendre la decisió de fer algunes feines que crec que podem estar prou contents sobre
el tema de tirar endavant, per exemple, el pla de barris que ha coincidit en aquest
període i que ens ha obligat a alguns tècnics a estar dedicats en això. És a dir, per no
col·lapsar més els tècnics a donar-los feina que no podien fer. Ens hem adreçat a
organismes de la Generalitat també, per exemple com és Comerç i Turisme, se’ls hi ha
donat coneixement que hi havia aquesta situació d’aquest equipament comercial i
d’aquesta manera també trèiem feina als tècnics de l’Ajuntament i esperem que actuïn
d’ofici.
Sr. Alcalde: La tercera pregunta, quines reunions participatives s’han dut a terme des
del 31 de gener del 2008 i a quantes han estat convocats els regidors de l’oposició.
Avia’m, les reunions participatives més aviat, si de cas, te les contestarem quan vingui
en Josep Aliu que és el que n’ha fet més en les activitats culturals i pel què fa referència
a les que jo conec, com el tema de la zona del casc antic, del pla d’accessibilitat que es
va fer una reunió per a cada tram, per explicar-los quan es començaven les obres i amb
què més o menys, quedàvem afectats. Després s’han fet les reunions degut als temes que
s’han anat trobant en el desenvolupament del projecte i en aquí, d’aquestes se n’han fet
, que va ser una, al carrer Almogàvers i l’altra al carrer Àngel Guimerà que són les que
hem comentat en el transcurs del ple.
Sr. Navarro: Perdó, un comentari només. Entenc que per part de Cultura si que s’han
fet reunions participatives. No sabem quantes però si que podem avançar que no se’ns
ha convidat a cap.
Sr. Alcalde: Sí, per això dic que quan hi hagi....
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Sr. Navarro: O sigui, que totes les reunions que s’han fet, que no sabem quines, no
se’ns ha convidat . Això és el que podem deduir,no?
Sr. Alcalde: Jo haig d’entendre, però quan parli amb en Josep ho sabrem.
Quines subvencions s’han donat en el 2008 fora dels convenis signats en el seu
moment?. S’han de dir quantitats? Fer un llistat? Quin augment global de personal de
l’Ajuntament i quins percentatges suposen. Avia’m aquí, he trucat a la Neia perquè no
interpretàvem a què feia referència si a l’any 2008 o 2007. Aquí nosaltres també hem
fet una relació del moviment que hi ha hagut, i també el podem donar per escrit. Falta,
està posat a mà el de la Marta que aquí no s’hi reflectia.
Sr. Postigo: En tot cas, que aquestes preguntes que es contestin per escrit, en tant que
es formulen en el ple, poguéssim disposar de la seva còpia la resta de grups? .
Sr. Alcalde: Cap problema. No la tenim ara, si de cas ja us la facilitarem. Si, la
deixarem a la carpeta. Després, quina és l’especificitat pel què fa l’anterior equip de
govern que fa referència al deficient de desenvolupament de les obres del pla
d’accessibilitat. Avia’m, jo quan he parlat del pla d’accessibilitat sempre he dit que el
projecte ve de l’antic equip de govern. Que no és cap mentida. I que l’està executant
l’equip de govern actual. Que una cosa és projectar i l’altre és executar. Nosaltres per
suposat hem d’assumir la responsabilitat que ens pertoca. I en aquest cas, hi ha un
termini per acabar les obres. Esperem que el termini es compleixi i que per suposat el
que si que estem fent, és que a partir de les diferents reunions que es van tenir. El que
estem fent és anar nosaltres a les visites d’obres i sempre informar a la part afectada
com són veïns o pot ésser la mateixa Unió de botiguers. Vull dir que el que si que està
clar és que d’un projecte, que potser si que vosaltres no heu començat per aquest costat
en la primera fase. Hauríem fet la segona fase tirant cap a la zona del Carril per amunt
que no pas de la plaça cap avall, no? Però bé, cadascú té el seu punt de vista; cosa que
en aquí els tècnics també hi tindrien a dir. Que jo suposo que si s’optés per aquesta
primera fase és perquè hi devia haver algun informe tècnic, no? Pel què fa referència a
la velocitat de desenvolupament de l’obra, per suposat som nosaltres els que l’hem
d’estar controlant, això està clar.
Sr. Navarro: Si, un comentari així general. Pel què fa el tema de llicència urbanística,
és senzillament constatar el que ja teníem, el què ens suposàvem i agrair la informació
del regidor responsable perquè efectivament la disciplina urbanística és molt costosa i
com molt bé has dit ha durant un any organitzant-ho en un moment en què
malauradament en aquest sentit hi ha hagut una aturada en el tema urbanístic que us
ha permès m’imagino, juntament amb l’ampliació de personal, posar fil a l’agulla en
aquest sentit. Ho dic perquè prèviament semblava que no s’havia fet res i m’imagino
que ja deus haver vist que realment és molt difícil entrar en aquest camí. Tot el què es
faci en aquest sentit, nosaltres ho aplaudirem. Per altra banda, hi havia una cosa que
ens sobtava sempre, en les respostes a diverses demandes de veïns respecte que
demanaven problemes que hi havia entre disciplina urbanística i convivència i que en
alguns casos se’ls havia contestat, si vols ja et diré a què fa referència perquè
entraríem en qüestions personals, doncs se’ls havia contestat que l’Ajuntament no s’hi
posava en aquests problemes entre veïns, en algun cas. Si de cas, a nivell personal, si
calgués, després en un altre ple ho comentaríem. Pel què fa a les reunions
participatives, doncs això, que la sensació que teníem nosaltres és que s’havien fet
reunions que o bé no consideràveu participatives i per tant no ens hi convidàveu o bé si
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eren participatives no enteníem perquè no hi estàvem convidats. Volíem constatar això
que senzillament si hi havia reunions com s’havien fet des de l’àmbit de cultura i no se
sabia reunit abans, doncs era una constatació senzillament a aquest reglament ara per
ara té molt a avançar i per això havíem presentat la moció que havíem presentat. Pel
què fa a les subvencions, en aquest cas agraïm que ens ho doneu per escrit, però és
clar, és una pregunta que d’alguna manera tindrà resposta amb aquest nou format dels
plens jo no sé si després, és una pregunta adreçada al secretari, si després això
constarà en acta com annex o senzillament llavors, penso que és una pregunta que
estaria bé que hi constés la resposta. Llavors em veig obligat a llegir-ho.
Sr. Secretari: Es farà constar. Les subvencions atorgades a entitats fora dels convenis
signats són les següents:
ENTITAT

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

IMPORT

CONCEPTE

AMPA CEIP LACUSTÀRIA

500,00 €

Festa fi de curs.

FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LLAGOSTERA
RESIDENCIAL

100,00 €

Campanya: Mulla't per l'esclerosi múltiple

700,00 €

Festa de la Urbanització

AMPA CEIP LACUSTÀRIA

948,10 €

Audicions musicals que realitzen conjuntament el CEIP
LACUSTÀRIA, COL·LEGI NTRA. SRA DEL CARME i l'IES
LLAGOSTERA.

CLUB BÀSQUET LLAGOSTERA

600,00 €

Trobada d'Escoles de Bàsquet Gironines

ASSOCIACIÓ DONES D'ARREU

360,00 €

Exposició "Negatius en Positiu"

SOCIETAT CAÇADORS SANT HUBERT

500,00 €

Competició de Tir al Plat

CLUB PATINATGE LLAGOSTERA

350,00 €

RAMADERS DEL GIRONÈS

200,00 €

Dinar i ball popular de Sant Antoni
Entrega de Premis a la Millor Qualitat de la Llet de l'any
2007

Sr. Navarro: Ho faràs constar, val. Perquè sinó no hi hauria possibilitat. I pel què faria
el tema de personal, no volíem tant la relació de substitucions sinó allò que afecta
realment a plantilla i per això demanàvem un percentatge que aquest percentatge no hi
consta segons veig així a primer cop d’ull.
Sr. Secretari: Però percentatge respecte a què?
Sr. Navarro: A la totalitat de personal que hi havia. Possiblement la pregunta estava
mal formulada, si de cas us ho tornem a... , o sigui, no eren els canvis ni les baixes,
sinó que ens feia l’efecte com havíem dit en més d’una vegada que havia en els
pressupostos i en el desenvolupament del pressupost que hi havia un accés de
contractació que segurament podria fer trontollar, diguem una mica, els números. És a
dir, senzillament això. Agraïm la resposta i ens disculpem si no l’hem formulat de la
manera adequada..
Sr. Postigo: Llavors són 4. La primera: A veure, en l’últim ple varem presentar una
proposta en la que demanàvem que es requerís a tots els propietaris de parcel·les en
els que no hi havia panot col·locat perquè el col·loquessin o es va aprovar. I en tot cas
la meva pregunta es limita ara només en aquelles parcel·les que són de titularitat
municipal i on no estan col·locats els panots. L’equip de govern pensa posar el panot en
aquests solars? En segon lloc: No ens consta que s’estigui treballant el tema del plec de
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condicions per treure a concurs el servei d’abastament d’aigua. Lògicament no arribo
a pensar que es vol esgotar tot el què donava de si el plec de condicions, d’esgotar
aquests vint i pico d’anys que em sembla que hi havia. Però entenc que entrarem amb
una nova pròrroga o hi ha la intenció de que en finalitzar aquest primer any de
pròrroga treure a concurs? Si és així, em sembla que anem tard en la redacció del plec
de condicions, a no ser que s’hagi encarregat en algú que no sigui de la casa. En tercer
lloc, una tercera pregunta. Hem pogut veure en satisfacció com finalment l’estació
transformadora de FECSA-ENDESA s’ha enderrocat. Però això ens fa pensar amb els
temes que encara queden pendents, la casa del costat i la zona verda del davant per on
passen els vehicles i per on ho utilitzem com si diguéssim que fos nostre. Són dos
terrenys que haurien de ser d’objecte d’expropiació; no sé com està aquest tema si s’hi
està treballant, què s’hi vol fer o si la intenció de l’equip de govern és procedir a
l’expropiació d’una manera ràpida per tal de disposar de la zona verda de davant i
d’alliberar el tall de muralla ocupat per una casa que està en unes males condicions.
Avui mateix hi he passat i hi havia la porta oberta, esbotzada i amb el risc de que algú
hi pugui entrar. I per últim i parlant de disciplina urbanística; és cert, em sembla
recordar, dic de memòria, només un cas en el que el contenciós administratiu no hagi
donat la raó a l’Ajuntament per acabar de deixar passar el període dels 6 mesos per
acabar l’expedient. En concret tenia a veure amb una instal·lació que és annexa al Mas
Tapioles. La mateixa sentència deia que això no impedia que es tornés a iniciar
l’expedient que es comencés de zero, que encara s’hi era a temps. La meva pregunta és
si s’ha començat aquest expedient o si hi ha la intenció de fer-ho en breu.
Sr. Galobardes: A veure, si em descuido alguna cosa ja m’ho dirà. De moment
començo pel final. El tema del Mas Tapioles, si que és cert, no és una construcció
annexa sinó és aquella tanca que veiem tots quan anem cap a Platja d’Aro, és aquell
petit muret. Em sembla recordar que l’Ajuntament va actuar a instància d’algun grup
ecologista. Evidentment tal i com ha dictaminat molt bé el contenciós, molt bé però en
contra dels interessos que defensava l’Ajuntament de Llagostera, allò està fora de
termini i és una llàstima que s’hagin gastat recursos públics encara que sigui un
assumpte menor, que haguem hagut de menester els lletrats de la Diputació, que
haguem hagut de fer treballar el lletrat d’aquest Ajuntament i tot el servei administratiu
per una cosa que des d’aquí havíem de saber que no tenia cap possibilitat de guanyar.
Què farem? Doncs com ja he explicat abans, aquest Ajuntament amb disciplina
urbanística podrà fer actuacions exemplars, mirarem de fer-ne moltes però potser no
arribarem a tot. Benvingut el Sr. Navarro a la llum perquè valora molt una cosa molt
important en el tema de la disciplina urbanística, hi ha hagut una mancança des de fa
molts anys. Ara ens posem a treballar en disciplina urbanística, però no n’hi ha hagut
durant 8 anys. El què hi hagi aquests problemes era lògic, per començar no hi havia
inspector, i comprenc, a més, amb l’estructura que té Llagostera que era difícil pels
tècnics poder-ho assumir. Però bé, el problema, si n’éreu conscients potser amb 8 anys
de govern d’ENTESA s’havia d’haver posat algun mitjà per evitar que ens trobem amb
la situació d’acumulació d’irregularitats i de descontrol que hi ha en alguna
urbanització. No parlo de desenes de coses, parlo de centenars de construccions
il·legals que ens generen ara no només un problema urbanístic, sinó fins i tot un
problema social, assistencial. Perquè moltes de les persones que viuen en aquestes
construccions il·legals no hi viuen amb prou bones condicions. Llavors dic tot això per
dir que no arribarem a tot i que si he de triar entre encarregar-me del Muret, del Mas
Tapioles, que no sé si continuar centrat en el fons de si era legal o no era legal. O he
d’anar contra aquells immensos talussos que tenim al costat de la C-35 i que a mi
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personalment m’avergonyeixen com a llagosterenc que s’hagi fet allò en allà. Primer
anirem per aquells i després si el funcionari té temps, doncs anirem pels altres. Què es
pensa fer? Doncs si vostè té especial interès, pot com a ciutadà i com a regidor, pot
exigir que anem contra aquesta actuació en concret. Com que no arribarem a tot, doncs
anirem contra les més flagrants , les més exemplars, les que causin un major impacte
paisatgístic i un major perjudici a la comunitat. Què més? La casa? La casa hem fet
moltíssimes gestions per intentar localitzar els hereus. Semblava que hi havia uns
hereus a Barcelona, hem recorregut els registres civils de mig País Basc. I a última
hora francament hem desistit. I llavors el què haurem d’entrar és en la via
expropiatòria sense massa ningú a qui comunicar-ho que arribarem a una
indemnització que l’haurem de consignar en els pressupostos municipals. Els tècnics
diran durant quan de temps però que no sabrem a qui haurem d’acabar pagant. Això
pel què fa la caseta que està adossada al costat de la muralla però és que bé, el solar
que hi ha davant, és bastant més gran i això ja té una repercussió econòmica molt més
important. Si us heu mirat el pla de barris, doncs es contempla. Però és que penseu una
cosa, que tal i com ens heu dibuixat, ara critico convergència també, tal i com ens heu
dibuixat el POUM. El POUM que hi ha aprovat, no només entre la zona verda que hi
ha davant de la casa, és que l’edifici que hi ha al costat està inclòs en una zona verda.
Quasi bé m’atreviria a dir l’edifici i els veïns que hi ha a dintre. Pobres que no ho
saben, em sembla, en alguns casos. Llavors això té un cost econòmic que per molt que
sigui una zona verda no s’expropia quan hi ha zona verda, s’expropia en atenció al
polígon a on es troba, a vegades s’ha de fer una valoració i té un valor econòmic i un
cost que ara per ara, no perquè la situació econòmica general sigui dolenta, sinó que,
ara per ara, amb l’Ajuntament que tenim, això no es pot assumir. A veure, si ve el
propietari i ens fa una oferta i ens ho deixa llogar, ens ho plantejarem. Però entrar per
aquell solar en via d’expropiació, hauríem d’anar en molta cura. Hi ha alguna altra
cosa que m’he deixat per contestar?
Bé, cal dir que amb l’equip de govern ho decidirem. Jo no tinc cap decisió presa pel
mateix. Els recursos són limitats i hem de decidir què fem amb aquests recursos
limitats. Es pot posar un panot. Hi haurà panots en parcel·les municipals que siguin en
lloc molt de pas i que serà convenient posa’ls-hi i hi ha parcel·les de titularitat
municipal que queden en un lloc aïllat que no hi passa ningú i que potser doncs als
ciutadans ens dirien que malbaratem els diners si ens dediquem a posar panots que
després s’haurà de trinxar el dia que s’hi faci una casa i si no ha de tenir una utilitat
doncs veurem què fem. La veritat és que no ho hem discutit i per tant no t’ho puc
contestar.
Sr. Postigo: Haurem de predicar amb l’exemple, em penso. Oi que si? De fet una de les
coses que es va fer en anteriors mandats, abans de requerir a tots els propietaris de la
zona industrial a que posessin el panot és posar el tros de panot que faltava davant de
la Deixalleria Municipal entre d’altres. Faltava el concurs de la concessió del servei
d’abastament d’aigua. Quines intencions hi ha?
Sr. Soler: A veure, s’ha d’analitzar. El que si és el què dèiem abans. Tenim un
endarreriment administratiu important, la intenció és de què surti. Mirarem a veure si
pot sortir aquest any, el què s’ha de fer és fer-ho bé. Per tant, tampoc tindria gaire
sentit anar a corre-cuita d’intentar solucionar això si realment no és factible fer-ho
però la voluntat hi és. I abans quan t’he contestat una mica el tema de l’aigua ja venia
a dir-ho també. No renunciem ni de bon tros al què és la renovació del servei o
l’execució d’una nova oferta. Haurem de veure amb els tècnics si és factible
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evidentment que tots els tràmits es puguin fer durant aquest any o si caldrà fer una
ampliació. Ara mateix em veig incapaç de contestar-ho amb certesa. Però la voluntat
de que surti a concurs hi és. Perquè evidentment a més a més no tindria un altre sentit.
Sr. Postigo: En relació a les 2 preguntes que s’han contestat primer de les
expropiacions de la zona verda. La veritat és que em sorprèn molt que s’hagi mirat
registres i registres quan em sembla que heu acabat en el punt en que ja se sabia. El
recaptador, el Sr.Carles Mateu, perfectament sabia que s’havia d’anar a la via de
l’expropiació. Com a mínim nosaltres ho vam deixar en aquest punt. És més, en el seu
moment es van donar ordres explícites amb l’assessor urbanístic, el Sr. Gerard Nadal
perquè iniciés els tràmits de l’expropiació atès a les circumstàncies de totes dues.
Perquè hi ha problemes amb els hereus amb la casa però també hi són i potser encara
més difícils amb el terreny. Vull dir que no sé fins a quin punt els hereus reaccionarien
davant d’un tràmit d’expropiació o es conformarien. Bé, no ho sé és aventurat dir-ho, i
pel què fa el Mas Tapioles, home, jo com que és un cas que s’ha posat com exemple de
mala gestió de l’anterior equip de govern, home, jo ara de paraula ho requereixo
perquè es torni a iniciar l’expedient disciplinaria i s’actuï ja que encara s’hi és a temps
malgrat haver perdut el contenciós administratiu amb aquest tema.
Sr.Galobardes: Ja en tenim una més per la llista d’urgents. El tema de l’expropiació es
va arribar malgrat el què comentes ara es va arribar a trobar uns hereus a Barcelona
que van ser els qui es van desinteressar. Vull dir que per tant no tenim interlocutor.
Però si que alguna possibilitat hi hauria i vam voler-la esgotar, però no té més històries
però som conscients que la via és aquesta, la de l’expropiació.
Sr. Postigo: Bé, amb tots dos casos, tant amb la zona verda com amb la casa hi ha
adreces, noms i telèfons de persones de contacte. En tots dos casos, perquè en un cas
van venir uns parents francesos o belgues i amb l’altre van venir una senyora també de
Barcelona. Vull dir que, però això estava així fa cosa d’un any.
Sra. Masdevall: Al llarg del ple han anat sortint temes. Però a mi m’agradaria
preguntar a en Ramon que ens ha dit que estaria bé saber a on comença una reunió de
treball o una reunió participativa. Estaria molt bé que quedés clar. Perquè nosaltres
per exemple com a grup municipal, formem part d’una reunió de treball que em sembla
que és la del reglament de participació de la llar d’infants. Sabem que hi ha d’altres
reunions de treball que funcionen i no se’ns ha convocat en cap moment. Per tant
estem confosos i ens agradaria que ens aclarissis. T’ho dic a tu perquè ets el que has
tret el tema, potser hauria de ser un altre. Però a mi m’ha quedat el dubte de saber a on
comença: què és una reunió de treball i què és una reunió participativa. Això una cosa,
que m’agradaria molt, com que fa temps que en parlem. No sabem perquè en alguna
comissió de treball se’ns convoca, amb unes altres sabem que se n’han fet del nucli
antic, o de cultura. Nosaltres estaríem interessats en formar part també d’aquestes
comissions de treball. No se’ns ha avisat. Nosaltres amb molt de gust anem al
reglament de la del NIU, però estaria bé que el què és comissió de treball, la comissió
participativa, que quedés clar la definició de les dues. I després un suggeriment, que ja
n’havíem parlat. Com que ens has explicat això del vandalisme, que de fet ha existit
sempre i cada vegada sembla que es complica pel què es va veient. En una comissió
informativa vam comentar-ho una vegada, que havia vingut un fiscal de menors, que
s’havia parlat des de l’institut, que s’havia convocat dos vegades a través de l’AMPA o
a través de l’Ajuntament un fiscal de menors, que ara no recordo com es diu, però que
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era una persona com molt propera. Es va convocar als pares, es va convocar, una
vegada no sé si es va fer a nivell d’alumnes però vaja ... s’ha fet des de l’institut les
dues vegades que jo sé que s’ha fet. Jo com a mare hi vaig assistir-hi i bé van haver-hi
preguntes i a més això, que és un fiscal que és molt proper, el fiscal de menors de
Girona que no sé com es diu, era jutge però. Si, si tens raó. Potser m’equivoco, però oi
que n’havíem parlat? I potser seria bo posar-nos en contacte també perquè ell ens va
dir que estava disposat a venir cada any. I sé que als pares, doncs bé, els hi deia ben
clar que l’edat legal és 18 anys però que abans dels 18 anys pot passar una sèrie de
coses. Jo he tingut moltes entrevistes amb nens d’aquests i és una persona de veritat,
molt propera i pensem que seria molt bo parlar amb ell, no sé com fer-ho potser
implicar una mica als pares. Pares d’aquests que diem a vegades també hi van assistir.
Sr. Alcalde: Quants pares hi havia?
Sra. Masdevall: Home, doncs deu n'hi do,eh! Les dues vegades .Jo parlo dels 2 anys
que es va fer. I pares amb problemes. A veure, de fills en tenim tots i en tenim de
problemes i el que digui que no en té, jo no m’ho crec,no. Pares que tenen problemes
greus que a vegades no saps realment com resoldre. O llavors t’equivoques i els
protegeixes molt i pares d’aquesta mena n’hi havia i el jutge et diu molt clar què et pot
passar. A tu com a pare, et pot passar això, això i això altre si el teu fill fa això altre.
Era un suggeriment, més que res per recordar i potser seria bo.
Sr. Soler: A veure, per respondre a la pregunta. Abans ho deia precisament. El
complicat més aviat és definir a on està el límit entre una reunió de treball i una reunió
informativa. Però jo entenc sense voler assentar en cap mena de càtedra. A veure jo
entenc que una reunió de treball, és una reunió en la qual formem part un equip que
estigui executant qualsevol feina o tasca i a partir d’aquí, els matisos i els límits
probablement poden ser tan discutibles com es vulgui. Jo entenc que és això i de totes
maneres, per molt que reglem veig complicat perquè un començarà una cosa i un
s’acabarà l’altre. Però en tot cas és una qüestió de bona voluntat, la nostra voluntat
l’hem manifestat abans i la mantenim ara. Si voleu per exemple, participar en
l’organització de la propera Fira del Bolet, com us dic cada any i no ha vingut mai
ningú. Trieu si és una reunió de treball o si una reunió informativa. No és sense cap
ànim de moure,eh!
Sra. Masdevall: Però llavors per exemple, el criteri que heu utilitzat per exemple, per
dir-nos a nosaltres si volem venir a la comissió aquesta i no podem anar en una altra
reunió, que potser hi ha algun criteri aquí que heu seguit?
Sr. Soler: A veure jo crec que ja hem donat prou voltes avui. Hem parlat d’una moció,
Montse, deixem que passin els dies i mirem si realment aquest criteri que tu dius que no
hi és, existeix o no existeix. No cal donar-hi més voltes.
Sr. Alcalde: Bé, si no hi ha res més. Deixa-m’ho aquí i bona nit a tothom.
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts 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 el Secretari, que
ho certifico.
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B.5- Acord d’aprovació inicial dels estatuts del Consorci per a la Protecció i Gestió del Massís
de les Cadiretes-Ardenya.

El Sr.Vilella: Bé, bona nit a tothom. Això es tracta de l’aprovació inicial d’uns estatuts que han
estat consensuats per diferents municipis que formen part del massís dels quals són: Caldes,
Llagostera, Lloret, Sant Feliu, Santa Cristina, Tossa de Mar i Vidreres. De fet ja hi havia uns
estatus aprovats aquí a Llagostera , el què passa que estan aprovats del 2004, que era de
l’antic equip de govern. S’ha canviat. Els altres ajuntaments també hi ha equips de govern que
s’han canviat. I doncs de fet, l’Ajuntament de Vidreres que va ser el primer que va començat a
moure els fils per tornar-nos a trobar, doncs ens va assentar i varem creure que era convenient
rectificar els estatus perquè també s’hi ha entrat alguna petita modificació. I els estatuts
bàsicament és per vetllar per la gestió sostenible i manteniment de tots els valors naturals,
poder fer algun pla. I després, com a consorci, tenir més força alhora d’anar a la Diputació i
aconseguir subvencions i que tot sigui molt més fàcil en comptes que si cada municipi hagués
d’anar pel seu compte i així cada grup aconseguir poder arribar a fer coses bones pel massís.
De fet, l’exposició és curta però aquests són els estatuts bàsics que a vegades per començar
no cal complicar-se molt la vida. No sabem si això comportarà un altre dia a adherir-nos al
Consorci de les Gavarres. De moment comencem sols i la qüestió és poder començar. I res
més.
El Sr.Torrent: Ja que provenim d’un acord de tots els ajuntaments implicats en el Consorci
aquest. Simplement pel fet de rectificar-lo, per tant, el nostre vot és favorable.
El Sr.Postigo: Sí, el nostre vot també és favorable. Esperem que amb aquest nou intent ens
en sortim i en els estatuts d’aquest consorci i com bé ha dit el regidor, jo no oblidaria l’objectiu
que hauria de ser principal que és el d’aconseguir que el Consorci de Gavarres i el d’ArdenyaCadiretes finalment en formi un d’únic i que tot aquest territori, que en definitiva ve a ser un
cert territori amb una certa continuïtat per la carretera que la parteix. Doncs finalment es pugui
constituir com un parc natural que ens ajudaria molt en la promoció local d’aquesta zona.
El Sr.Navarro: Bé, el nostre vot també serà favorable, per moltes raons. Com ha dit en Jesús
està promogut per molts ajuntaments i és bó que ho recolzem. Però nosaltres ja en el propi
programa dèiem de formar part activa del Consorci de l’Ardenya i vull parlar d’això de la part
activa perquè un element que em sembla que s’hauria d’haver millorat o podia ser molt
millorable és el fet de la Seu. Si no recordo malament la Seu, la proposta del regidor, d’en Xevi
Vilella, vares plantejar si no m’equivoco que havies demanat que fos Vidreres, no?
El Sr.Vilella: No, jo no vaig proposar que fos Vidreres. Jo vaig dir que la Seu als antics estatuts
era Llagostera. Jo vaig exposar que Llagostera, tenint en compte que un dels possibles millors
llocs podia ser l’Ajuntament. Hi ha la dificultat d’aparcament, quan es convoquen reunions i la
dificultat d’espai si és que després allà a on hi ha la Seu, hi d’haver el secretari, l’interventor. I
després pel poc temps lliure que tenen la gent que treballa aquí a l’Ajuntament. Després va
sortir que com que les reunions es van fer a Vidreres. Es va proposar, no a petició meva, es va
proposar que podia ser Vidreres com lloc a on podia ser la Seu. De fet en els estatuts ja posa
que és Vidreres, però això no vol dir que es pugui anar canviant, anar rotant segons convingui.
El Sr.Navarro: Bé,bé. Amb matisos, però el què d’alguna manera ens interessava és el fet
aquest que no fos Llagostera. Entenem que és una oportunitat perduda, és a dir, el fet que el
consorci sigui Llagostera, vol dir que, i que em corregeixi el secretari perquè seria una part
implicada si m’equivoco però aniria per separat. Igual que els tècnics. O sigui, no implicaria cap
feina per l’Ajuntament de Llagostera. Al contrari, el què implicaria és que es tindria una sèrie de
gent aquí que treballarien sense que li costés un duro a l’Ajuntament i que podria ajudar en
determinats aspectes de tipus mediambiental. Penso, no sé, m’imagino que ja no estem a
temps, perquè segurament la teva postura no s’entendria. Però, si es pogués en algun moment
recuperar aquesta seu que s’ha perdut, doncs seria bo. Hi ha altres consorcis, com el que hi ha
a l’Alta Garrotxa de Sadernes que han aconseguit coses pel municipi. Concretament la
rehabilitació de la rectoria o a Cruïlles també. Sempre que tens el consorci o l’entitat en el teu
municipi, doncs tens més oportunitats d’aconseguir, diguem-ne beneficis o guanys pel municipi,

fins i tot la seu. Si que és veritat que si aquí no hi ha espai, doncs evidentment es podria haver
buscat alguna altra seu, aquesta seu es podria haver rehabilitat i això no seria a cost de
l’Ajuntament sinó a cost del consorci. Penso que ha estat un oportunitat perduda que m’imagino
que ja no hi ha possibilitats de recular.
El Sr.Vilella: Bé, a veure, si que és un cost del consorci que al final qui posa els diners en el
consorci, són els ajuntaments. Si la seu és Llagostera, molts de números tenen que el personal
d’aquí hagin de fer-se càrrec de la feina del consorci pel sol fet d’abaratir costos. Si hem d’anar
a buscar una persona de fora, aquesta persona també haurà de cobrar. També haurà de cobrar
el de Llagostera, però sempre pot ser que sigui més amb costos més reduïts. Per aquest motiu,
és clar, acabem de començar i el que no podem pretendre i degut a les condicions
econòmiques dels ajuntaments anar amb uns pressupostos desorbitats just només començar.
Val més començar a poc a poc i començar, però començar. I evidentment, i això ja és una
decisió que va ser dels 7 ajuntaments, hi ha ajuntaments que han aprovat aquests estatuts.
El Sr.Navarro: Si,si. A veure, no estic dient que no s’hagi d’aprovar aquests estatuts. Nosaltres
hi votarem a favor. El què diem és que s’ha perdut l’oportunitat d’aconseguir el consorci que la
seu fos a Llagostera. El què dius de despesa de personal, el mateix costarà un tècnic que
estigui situat a Llagostera que si està situat a Vidreres. I l’aportació no aporta més, els estatuts
bé que ho contemplen. No aporta més qui té la seu, aporta qui , per tant el mateix gerent, el
mateix tècnic, el mateix secretari ens costarà si és a Vidreres que si és a Llagostera. I torno a
dir, el fet que hi hagi una sèrie de gent que està treballant dins del municipi, perjudicis no ens
portarà i això per descomptat, més aviat beneficis. Però en qualsevol cas no estem discutint els
estatuts que com ja hem dit en el propi programa creiem que s’hauria de formar part activa
d’aquest consorci.
El Sr.Alcalde: Bé, també entenc que ja heu votat, i per tant queda aprovat per unanimitat.
B.6- Acord relatiu a les festes locals de l’any 2009.
El Sr.Secretari: Es proposa com a festes locals els dies 1 i 2 de juny, dilluns i dimarts següents
al diumenge de Pasqua Granada.
El Sr.Alcalde: Teniu alguna cosa a dir o passem a votació?
El Sr.Torrent: Hi votem a favor.
El Sr.Postigo: Sí, a favor també.
La Sra.Comas: A favor.
B.7- Acord relatiu a la periodicitat de les sessions ordinàries.
El Sr.Secretari: Bé, es proposa no celebrar enguany les sessions ordinàries plenàries dels
mesos de juliol i agost tret que no sobrevingui algun acte urgent.
El Sr.Alcalde: O sigui, més que res és perquè avui és un ple extraordinari però té tractament
d’ordinari perquè s’han incorporat precs i preguntes i a més a més es va posar en coneixement
dels diferents grups perquè poguessin aportar les seves mocions. O sigui que en aquest cas
diguem-ne que no es faria a excepció que pugui sortir algun tema d’urgència al mes de juliol i el
del mes d’agost es com s’ha fet sempre. O sigui que el mes d’agost es considera inhàbil.
El Sr.Torrent: Davant l’excepcionalitat d’aquest any, hi votem a favor. El què si és que
remarcar el què vaig dir a la comissió informativa, de que ens agradaria que es fessin els plens
ordinaris el dia que toca el ple ordinari. En aquest cas al juliol, hauria estat el 30 de juliol, i no
hagués calgut aquest ple extraordinari d’avui. Perquè tota l’estructura de les diferents
agrupacions o diferents patronats, etcètera van en funció del calendari aquest que està marcat.
Llavors, qualsevol moviment d’aquest calendari afecta gran part de les agendes de tothom per
aquest motiu. Quan el mes d’agost evidentment, com s’ha fet sempre, no hi ha cap mena de
problema.

El Sr.Postigo: Sí, nosaltres també subscrivim les paraules d’en Jesús. Ens agradaria que la
data establerta dels plens ordinaris es respectés. Jo, i si em permets només és una petita
referència per situar el què volia dir. Avui llegia el “Parlem-ne”, aquesta publicació tan divertida
que heu tret i entre d’altres coses, s’acusava a l’anterior equip de govern de crispació política.
Jo només vull recordar que per un fet molt similar al que estem discutint avui, de si suspeníem
un ple ordinari o si convocàvem un d’extraordinari, l’equip de govern de Convergència va
agafar en bloc i va abandonar la sessió. I ens vam veure obligats a continuar la sessió, doncs
els que érem. En tot cas, la nostra manera d’aportar alguna cosa davant la crispació política en
el dia d’avui serà mostrar l’acord ja que és un tema excepcional, si voleu, ja que és de dubtosa
legalitat perquè la llei diu que ha de ser cada dos mesos. Si voleu treure com es va proposar la
part de l’acord i no prendre’l, però nosaltres no direm res al respecte i voldríem que fos
excepcional de veritat.
El Sr.Alcalde:
El Sr.Navarro: Bé, subscrivim les paraules i remarquem perquè pensem que és cert. Només,
és a dir, per llei, els municipis de 5.001 habitants han de fer un ple ordinari, com a mínim, cada
2 mesos. No posarem cap trava a que no hi hagi aquests plens ordinaris però si que entenem
que com a Ajuntament prendre un acord que d’alguna manera està en contra de la llei
reguladora de les bases de règim local, ens sembla agosarat, si més no. Nosaltres, a comissió
informativa, com molt bé ha dit en Lluís, nosaltres varem proposar treure aquest punt i arribar a
un acord a nivell individual a nivell de grups,no? Nosaltres, com varem dir en el seu moment,
votarem en contra perquè entenem, no perquè reivindiquem aquestes reunions ordinàries sinó
perquè penso que s’ha de ser estricte en aquest sentit i intentar complir la legalitat. Aleshores
votar a favor d’una norma que va en contra de la llei, doncs ja dic, nosaltres entenem que
vosaltres l’aporteu, entenem que vosaltres la voteu. Tornem a demanar que es treies de l’ordre
del dia; si no es treu de l’ordre del dia, nosaltres hi votaríem en contra.
El Sr.Alcalde: Bé, jo, fent referència al que deia en Lluís,no? Pel què sembla, l’equip de govern
de l’ENTESA, en algun moment donat també va proposar-ho. Que va ser quan... bé, però ho va
proposar. Aviam, s’ha parlat d’excepcionalitat, pensa de que també, Toni, no és que no es faci
aquest ple. Es fa l’extraordinari, s’ha fet el ple del mes de juliol, no és que no es faci cap. I a
més a més, et volia fer la proposta de convocar un ple d’aquí a 2 mesos, tocaria el mes de
setembre i serien els 2 mesos. I compliria els 2 mesos.
El Sr.Navarro: A veure, no sé si m’equivoco. Si aquest és extraordinari i a l’agost no se’n fa, a
mi no em surten els números. Si dieu que sí, d’acord. Només voldria fer una apreciació sobre
el què has dit: No es va aportar mai que jo recordi, i que em corregeixi els en aquells moments
estaven a l’Ajuntament. No es va portar mai a aprovació. El què va passar és que com que la
reunió era extraordinària i no es feia en el moment que tocava d’ordinària, la gent va marxar. És
diferent. És com si nosaltres ara marxéssim. A veure, no estic criticant que no hi hagi els 2
plens i que no hi hagi el ple ordinari d’ara i el ple ordinari de l’agost. Jo el què dic és que em
sembla; ara si es compleix, llavors evidentment retiro la paraula. Però que si resulta que
incomplim el què diu la gent, quina necessitat hi ha que com Ajuntament prenguem un acord
que no s’ajusta a la normativa? Ara, el Secretari, pel què sembla, diu que si que la compliríem
si féssim un ordinari al setembre. Ell doncs té la paraula.
El Sr.Secretari: Si,sí. Vull fer un aclariment. Si ara aprovéssim canviar la periodicitat dels plens
i diguéssim que ara es fa cada 2 mesos que és el que marca la llei. I diguéssim que el ple
ordinari se celebraria el darrer dimecres del mes de setembre, també tocaria fer-lo el mes de
setembre. El de juliol ja no es faria perquè hauríem canviat el règim de sessions. Vull dir que
estaríem igual. Aquesta no és la proposta, la intenció és fer plens cada mes però
excepcionalment aquest mes de juliol, com que hem fet aquest, a banda que des d’inci d’any
se n’han celebrat 9 entre ordinaris i extraordinaris. No és que no s’hagi complert la obligació de
fer plans, perquè se n’han fet moltíssims i a finals d’any potser se n’hauran fet 14 o 15. I
s’haurà donat sobradament compliment a la normativa de fer plens bimensuals. Que si es fan
bimensuals, el còmput evidentment serà anual. Altra cosa és que no fessim mai plens o que
triguéssim 3 mesos a convocar un ple. Simplement és aquest l’aclariment i la finalitat de que es
facin plens ordinaris des de que hi hagi la fase de precs i preguntes i de control de gestió

municipal. Fase que s’ha inclòs en tots els plens extraordinaris que si fossin tan estrictes, és
una qüestió de lògica. Tampoc hi haurà d’haver precs i preguntes en el ple d’avui ni en el ple
extraordinari, amb lo qual jo crec que s’ha de fer una interpretació flexible el punt de precs i
preguntes en els plens extraordinaris, jo crec que lo lògic, la interpretació de la llei sempre
respon a una lògica no estaríem tolerant la llei 7/85. Bàsicament per aquests arguments.
El Sr.Navarro; Bé, entenc que és bimensual. O sigui, cada 2 mesos però de promig, el què diu.
Si és així, doncs evidentment, jo, la veritat és que no ho interpreto així. Però si és així....
El Sr.Alcalde: Però tingues en compte una cosa Toni, que dient el què deia en Norbert, hem
inclòs els Precs i Preguntes en l’extraordinari i la llei no deia que ho tingués que fer, i ho hem
fet. És a dir, estaríem incomplint la llei,no? L’Eduard volia dir alguna cosa...
El Sr.Galobardes: Si, jo, és que sorprèn una mica aquests debats. Dóna la impressió que
l’equip de govern fa propostes i que les fa una mica, que les pot fer saltant-se la legalitat o que
no venen avalades. S’ha dit que estem fent una proposta il·legal i d’allò. Jo com que sóc d’una
manera molt curós amb aquest tema i amb qualsevol altre que hi hagi informes tècnics de
l’Ajuntament. Que no caiguéssim amb allò de voler ser advocats, voler ser tècnics, voler ser
arquitectes. Si hi ha un informe d’un tècnic municipal, la proposta que es porta al ple, ha passat
pel control del Secretari, com és en aquest cas. No parlem d’il·legalitat, no diem que és una
qüestió opinable ve raspallat per un informe tècnic. I llavors això que a més, ja es va discutir en
una comissió informativa, doncs potser és ara el moment d’aclarir-ho. No em sembla correcte
doncs que se’ns estigui escoltant aquí les persones que venen i que s’estigui parlant de que
venim a proposar coses il·legals. És a dir, no ho és. No ho és perquè hi ha uns tècnics de
l’Ajuntament que controlen la legalitat. Potser l’equip de govern, els independents, l’equip de
convergència potser faríem moltes coses que a vegades voldries anar per feina i tirar pel dret.
Però estem subjectes a un cos tècnic, afortunadament crec que estem molt ben coberts i molt
ben assessorats i el què es presenta aquí no ho posem en dubte. No parlo d’aquest cas
concret, parlo en general. Som polítics però respectem els tècnics, si us plau.
El Sr.Navarro: Sembla que parla d’al·lusions, tindré que dir alguna cosa.
El Sr.Alcalde: A veure, amb un cosa tan simple com aquesta farem un debat aquí que
semblarà que ... doncs ja està: ha quedat aclarit. Doncs, els vots ja els tens recollits.
El Sr.Navarro: Ens abstindrem.
B.8 – Acord relatiu a l’aprovació del resum numèric del padró d’habitants
El Sr.Secretari: Aquí simplement aprovem el resum numèric del padró d’habitants des de l’1 de
gener del 2007, amb un resultat de 7.314 habitants.
El Sr.Alcalde: Ara actualment som molts més. S’aprova?
El Sr.Torrent: Si, esperem que no passi igual que l’aigua i l’aprovem.
El Sr.Postigo: A favor
La Sra.Comas: A favor
B.9 – Ratifcació de l’acord de la junta de govern concertant un contracte d’arrandament
El Sr.Secretari: Aquí ratifica l’acord de la junta de govern local de 17 de juny de 2008 pel qual
s’aprova concertar el local de social de la plaça de la llibertat, nº4. La propietat pel preu de
250€ al mes més IVA amb una durada de 5 anys a comptar des de l’inici del contracte.
El Sr.Alcalde: Hi ha alguna cosa a dir?
El Sr.Aliu: Bé, això és el lloguer del local de “Can Salades” que seria per posar la col·lecció del
museu arqueològic que avui en dia està a l’Arxiu amb capses. Està ben conservat, però així

almenys la gent o estudiants que haguessin de venir a visitar o col·legis o tutors que tinguessin
la possibilitat de poder-ho veure i estudiar-la en comptes de tenir allà tal i com està. Més que tot
és això i després un seguit de projectes que hi ha més endavant allà al barri vell, que ja veurem
com aniran però s’està mirant de treballar-hi.
El Sr.Alcalde: Molt bé. Jesús?
El Sr.Torrent: El dubte del nostre grup que vam venir a passar a la comissió informativa, i que
vam demanar em sembla recordar, si aquest local podia tenir llicència d’activitat per l’activitat
que s’hi preten fer, que és la d’un museu; un lloc d’ús públic. Vam estar comentant també o
vaig fer l’encàrrec a l’equip de govern que comentés als tècnics municipals si es podria
aconseguir o si hi havia alguna manera que aquest local tingués llicència d’activitat, com la que
ha de tenir, com a local d’ús públic. No sé si s’ha fet aquesta feina o no s’ha fet, vull dir que... el
nostre vot anirà en funció d’això.
El Sr.Alcalde: Bé, s’ha de dir que llicència d’activitat no té ni el mateix ajuntament. Penseu que
no és ben bé un museu, sinó és tenir, tal i com ha explicat molt bé en Josep, les peces allà
exposades per si hi ha alguna persona que vingui en moments puntuals, algun col·legi o hi hagi
alguna festa d’aquest entorn doncs es puguin veure. I si hi ha alguna persona que sol·licita
poder-la veure doncs que pugui visitar-lo. No és que tingui una obertura diària ni tan sols de
caps de setmana. Tan sols serà obert en moments puntuals com es va marcar aquest dia a la
comissió informativa que a l’època del Dia del Bolet, doncs allà a Can Salades es fa com un
tipus d’exposició, vull dir que va amb aquesta línia. No és fer un museu allà que tingui una
durada, sinó és que el què està ara a l’Arxiu tenir-lo allà exposat perquè la gent ho pugui
gaudir. I referent a la llicència d’activitat, amb els tècnics l’anirem a visitar i per poc que puguem
mirarem d’aconseguir; però ja et dic que ara en aquest moment hi ha d’altres edificis, com és el
propi Ajuntament, la llicència d’activitats no la té.
El Sr.Torrent: Si però, aquella en concret s’ha mirat o no s’ha mirat?
El Sr.Alcalde: No,no. Se n’ha parlat amb els tècnics i en tot cas ja s’anirà a visitar i es mirarà.
El Sr.Torrent: No s’ha anat a mirar? Per tant no hi ha un dictamen previ?
El Sr.Alcalde: No,no. Com que de moment no està previst com un museu en obertura
contínua, sinó només d’obertura en moments puntuals, sinó és que en comptes de tenir-ho
encaixat, estarà allà exposat.
El Sr.Torrent: És clar, a veure, és que l’ús no és de magatzem, pel què tinc entès,no? Perquè
si diguessim lloguem un local per ús magatzem de 5 anys, es podria donar a entendre, en
aquest contexte. Aquí no estem llogant un local per 5 anys per una activitat que ha de ser per
exposar unes peces, és clar, el parer nostre és que pugui tenir llicència d’activitat ja que és
bàsic.
El Sr.Postigo: Nosaltres tal i com varem avançar en la comissió informativa, no podem estar
d’acord, no podem donar suport a l’acord que es planteja en el ple per diferents motius. Jo
entenc perfectament que hi hagi edificis municipals que com que fa tant de temps que estan
ocupats doncs no disposin de la seva llicència d’activitat, però també és cert que qualsevol nou
equipament que l’Ajuntament fa, com sigui la llar d’infants o qualsevol altre. L’Ajuntament fins
ara està fent les coses bé i encarrega el corresponent projecte i disposa d’activitat. A la
Comissió informativa també varem dir que una cosa era d’utilitzar-ho puntualment com s’ha fet
a la Fira del Bolet. Aquell local, que per cert no costava absolutament res, era una sessió
gratuïta dels propietaris per posar-hi un dia una exposició i una altra cosa és incloure
r una activitat durant 5 anys amb un cert ànim de que vagi gent a visitar-ho. No podem estar
d’acord ja que ens agradaria veure una petita memòria valorada que potser algun altre dia
també us permetria demanar subvencions a l’Administració, però entenem que aquí no només
hi ha la despesa del lloguer però vaja, que jo crec que tots els indicadors ens aconsellerien,
que la portéssim a la pràctica de la mateixa manera que es defensava per l’espai pel gerent, o
per l’espai del Consorci d’Ardenya-Cadiretes, es podria aplicar aquí. No només és el lloguer,
entre una cosa i l’altre, prop de 3.000 Euros a l’any, serà l’adequació de l’espai, potser s’haurà

d’adequar la llum, s’haurà de posar mobiliari, s’haurà de tenir un personal contractat unes
determinades hores, s’haurà de redactar aquest projecte d’activitats, per tant, entenem que hi
hauria d’haver un mínim pla de gestió de què s’hi vol fer allà, perquè la veritat, llogar per
llogar, no entenem que sigui interessant. A nosaltres ens agradaria que el poble disposés de
moltes coses. Segurament una nau per a la Brigada municipal, un espai suficient per posar les
peces arqueològiques que estan a l’Arxiu com també les peces etnològiques que estan a
l’escorxador, però ni les possibilitats econòmiques ens ho permeten ni una qüestió de prioritat,
des del nostre punt de vista, això no hauria de tirar endavant i d’aquí a que no li donem suport.
El Sr.Navarro: Nosaltres tampoc donarem suport. En primer lloc pel fet que ja s’ha comentat,
la dubtosa possibilitat que ens donin la llicència d’activitat, i llavors tindrem un conflicte que
d’alguna manera ens treurà autoritat a l’hora de demanar llicències d’activitats a particulars i
per tant el què es pugui haver fet fins ara i altre el què es faci a partir d’ara. Jo crec que tota
activitat que es reprengui. En aquests moments hauria de complir amb tota la normativa, per
tant en aquest cas ho trobem perillós. Per altra banda, no diré determinades paraules, però si
que ens agradaria que aquest acord s’hagués pres abans de signar el contracte. El contracte
es va signar l’1 de juliol i l’acord el prenem ara. Aquest acord s’havia pres en comissió
informativa de 9 de maig, per tant, ha passat un altre ple que se’ns podria haver informat dient,
ho farem així i després us informarem. No crec que ningú hagués posat cap mena de problema
en això. Però tal i com s’ha fet, és atribució del ple, venir al ple a aprovar una cosa quan ja s’ha
fet, pensem que no ens agrada el sistema. Deixe-m’ho així, no ens agrada el sistema, que
quedi clar. I per altra banda, que també hi hauria d’haver complicació. Són diners que es
podrien estalviar si hi hagués una planificació de futur. Són 5 anys i d’aquí poc, ja veurem quan
podrem disposar d’un espai a la pròpia plaça, el dia que la biblioteca desaparegui. Desaparegui
d’aquí i vagi a parar a Can Roig; doncs bé, tindrem un espai que possiblement es pugui
utilitzar. Aleshores, possiblement trobem a faltar nosaltres que hi hagués aquesta planificació.
Malgrat tinguem això; això no hi serà per això, per això,...mai aquesta planificació se’ns ha
explicat no sabem què es pretén fer amb els espais lliures i nosaltres pensem que aquest espai
podria ser, és possible que l’equip de govern tingui altres idees per la Casa de les Vídues, ens
agradaria saber-ho. I sinó, aquí seria un espai que ens estalviaria diners i més d’aquí als 5 anys
diria que aquest espai no tindria cap mena de problema a complir la llicència d’activitats. El
nostre vot serà en contra.
El Sr.Alcalde: Jo, si m’equivoco, el Secretari ja em corregirà, però la signatura d’aquest
conveni es podia fer perfectament en comissió de govern.
El Sr.Secretari: Precisament vaig ser jo qui va dir que s’havia de ratificar en el ple, perquè el
termini del contracte excedia dels 4 anys que és el que marca la llei. Però aquest és un tema
que ve del mes de maig i que evidentment tenia caràcter d’urgència a concertar aquest
contracte d’arrendament perquè l’equip de govern li interessava concertar el contracte i que no
es podia demorar massa perquè potser les persones que farien aquell lloguer ho podrien
lloguer a algú altre. I vaig ser jo qui va dir que s’havia de ratificar per ple, simplement això,
perquè ells ho desconeixien.
El Sr.Alcalde: Per això tenim els tècnics.
El Sr.Aliu: És per mostrar algunes peces que algunes persones van fer de donacions i varen
estar buscant i que estaven allà encapsades. Ja que aquesta gent van fer un treball i doncs si
algú les vol visitar que ho puguin fer, en comptes que estiguin allà empaquetades. És per això.
El Sr.Galobardes: Bé, en nom dels Independents, com que l’Alcalde sempre mira cap aquella
banda, doncs aquí no se’ns veu quan a vegades volem parlar. Només per comentar que a
vegades hi ha la tendència o la temptació de voler fer veure que aquí s’improvitza i no es tenen
directrius d’idees clares o que no hi ha una planificació. Jo crec que no és cert, hi ha una
voluntat política clara de rehabilitar el casc antic, s’ha traduït en vàries inciatives i reconec que
per part del regidor això passa per tirar endavant gestions que ja havien començat quan
vosaltres estàveu al govern com per exemple “Can Caciques”, que s’hi suma d’ara de “Can
Salades”. Es diu del tema de Les Vídues, que no se sap què passarà; doncs bé, llegim-nos una
mica el Pla de Barris i allà ja s’explica una mica que es fan propostes. Hi ha un Pla de Barris
que se centra en tot aquest sector. Vull dir que estem parlant d’un conjunt de coses que no són

arbitràries ni disperses, sinó que tenen una certa coherència. A més, s’ha volgut parlar del cost
i de tot això. El cost és molt barat, i si hi ha algun canvi amb el tema de “La Casa de les Vídues”
en algun moment abans dels 5 anys que es pugui traslladar la col·lecció, l’equip de govern ho
podrà valorar de fer perquè es tracta d’un contracte que és per 5 anys però és rescindible
abans. I el cost, insistir en que és insignificant. Em dedico a això i em sembla que és
insignificant perquè entre altres coses, ens hem deixat de dir que inclou aigua, llum i com
qualsevol altra despesa. Vull dir que no hi ha despesa de comunitat, no hi ha despesa de res;
és a dir, que són els 250 € pelats. Vull dir que si sou capaços de trobar alguna altra cosa, jo
crec que el regidor ha fet molt bona gestió aconseguint de disposar a un local allà a on ens
interessava i aconseguir-ho per aquest preu. A part, destacar que el local està en bones
condicions, és a dir, no ens fiquem en un forat que després s’hagi de fer grans inversions, sinó
que preveiem que la despesa a suportar sigui mínima.
El Sr.Alcalde: Bé, passem a votació?
El Sr.Torrent: De moment, fins que els deures no estiguin fets, estem en contra.
El Sr.Postigo: També en contra.
B.10 Proposta d’ICV-EUiA en relació als terrenys de Can Boada
El Sr.Postigo: Bé, aquesta és una proposta que el que pretén és posar sobre la taula un tema
que està pendent des de fa temps, per ser més precisos des del juny de 2005 dient que el
director de la Generalitat de Catalunya i el director general d’Urbanisme, llavors en Joan Llort,
va comunicar a l’Ajuntament que estaven estudiant la compra d’uns terrenys a l’entorn del Mas
Boada. Segons les manifestacions d’aquest responsable de la Generalitat, s’adquirien aquests
terrenys com a previsió, com a reserva per futurs creixements residencials i en tot cas ens
deixaven clar que ho condicionaven a diferents temes. Un primer que el creixement del poble
ho facilités. És a dir, sempre i quan el creixement del nucli urbà arribés a la zona que era
objecte de la compra; doncs era fàcil desenvolupar-ho i per tant que hi hagués un cert
creixement compacte. En segon lloc que qualsevol cosa que es fes, tant a nivell de
desenvolupament com d’incloure-ho en un pla territorial o pla director, sempre es faria amb el
vist-i-plau i amb l’autorització fi amb el consens de l’Ajuntament. I en tot cas afegir, que la
previsió que ells deien era d’usos residencials atès que en aquell moment com tothom sap,
l’interès de l’Ajuntament era desenvolupar els sectors industrials previstos en el POUM i no
pas obrir un altre front que ni tan sols estava plantejat en el POUM. Posteriorment vam tenir
coneixement de que la compra s’havia consumat, es va parlar amb el co-propietari, Sr.Viñas,
es va fer saber a l’Ajuntament que la voluntat es va parlar amb el Departament de la
Generalitat, era fer un desenvolupament que anava més enllà segons deia d’un ús residencial,
fins i tot plantejava temes comercials i industrials. En posterioritat es va parlar amb els
responsables de l’Institut Català del Sòl que en cap moment han donat explicacions suficients.
Entenc jo que ni a nosaltres com a regidors ni als responsables municipals actuals sobre
quines són les veritables intencions i què s’està fent. I davant de tot això i davant del fet
claríssim de que en aquest moment és absurd desenvolupar res encara que sigui a 15 o 20
anys vista perquè hi ha creixements residencials i industrials per desenvolupar i en
desenvolupament i per tant no és cap necessitat pel municipi. El que nosaltres posavem sobre
a la taula era manifestar el nostre rebuig al desenvolupament urbanístic d’aquests terrenys
adquirits per l’Incasòl, proposar, recollint una suggerència pel partit d’ERC i rectificant aquest
segon acord de proposar una instal·lació de parc d’energia fotovoltàica com una aportació.
Treuríem lo de municipal perquè l’Ajuntament aquí no hi aporta res al desenvolupament d’una
nova cultura energètica a les comarques gironines, comunicar aquests dos acords a l’Institut
Català del Sòl i demanar-li que mantingui puntualment informat al Consistori i en tot allò que
faci referència als esmentats terrenys.
El Sr.Galobardes: Bé, com a regidor d’Urbanisme contestaré jo, no tant per contestar la moció
o per contestar el representant d’ICV-EUiA, sinó per explicar a la població que ens estigui
escoltant, els llagosterencs que és el que estem fent. Jo vaig ser nomenat regidor si recordo bé
el juny de l’any passat. I una de les primeres coses que vaig fer va ser adreçar-me a l’Incasòl,
en concret demanar pel que és sots-director de l’Incasòl, el Sr. Berenguer i demanar una
entrevista. El Sr.Berenguer, molt amablement em va atendre per telèfon i ens va citar pel

setembre. Varem anar a Barcelona, a la cita que ens havien donat amb el Sr.Alcalde i jo mateix
i varem explorar a veure quines eren les intencions de la Generalitat. I des de llavors hem tingut
dues reunions més en què anem seguint a veure què és el que fa la Generalitat. Sabem que
han nomenat uns tècnics per fer uns estudis previs per estudiar la connectivitat, els temes
ecològics, possibles modificacions, però en qualsevol cas la Generalitat està treballant. Hem
parlat del tema i a més, aprofitant qualsevol reunió que han tingut amb altres alts càrrecs de la
Generalitat com el Sr.Nadal, el Conseller d’Obres Públiques que naturalment és un dels
responsables amb el Conseller Baltasar d’Incasòl. Perquè Incasòl és una empresa pública que
està gestionada per dues conselleries, però bé, quan ens ha atès el Sr.Nadal hem preguntat i
hem volgut saber quines eren les intencions per una cosa evident. És un tema que Llagostera
s’hi juga molt i bé, és públic i notori que durant la campanya electoral, jo mateix, vaig criticar la
manca d’informació que la població de Llagostera en general havia tingut de com s’ha arribat
fins aquí, vull dir que la Generalitat va comprar uns terrenys, com es va intervenir per part de
l’Ajuntament i què es va fer. En qualsevol cas, això ara no és important, la realitat és que
Incasòl ara té comprat 70 hectàrees de terreny, mentida, té comprat la meitat en divisa de les
70 hectàrees de terreny, és a dir 700.000 m2 i evidentment no té que aquesta inversió per
acabar-se mirant a veure què passa. Quan aquesta administració compra, fa reserves de sòl i
les pot fer a llarg termini però en el cas de les comarques de Girona, el què ens han dit quan
els hem visitat és que tenen un dèficit molt important de sòl industrial. Llavors quina és l’actitud
aquí del govern? Doncs l’actitud de l’equip de govern primer, és saber de què estem parlant.
Què ens proposen, quin àmbit ens proposen? Quina superfície ha de tenir? què pensen fer?
Quines compensacions hi hauria per a l’Ajuntament? Quines inversions es farien? Quines
contrapartides hi haurien? De moment això no s’ha concretat i a la última reunió que hem
tingut, van venir uns tècnics d’Incasòl aquí a aquest Ajuntament fa aproximadament 3
setmanes i ens van donar unes orientacions generals de l’estudi que ells havien fet i a veure
per on podia anar. Però no hi ha res concretat, no hi ha cap oferta per par d’Incasòl i no sabem
què hi haurà. S’han de parlar de molts temes, una superfície així, a mi em sorprèn moltíssim
que es parli, bé. Agraeixo la informació perquè això pràcticament és un informe que encara no
l’havíem tingut, vull dir que aquí s’expliquen coses que els llagosterencs no les sabíem, uns
pactes, que jo suposo que no estan escrits enlloc. Estan escrits? Bé, doncs hi ha uns pactes on
es parla que havia de ser tot residencial. La veritat és que si tot allò es dediqués a residencial,
superaríem crec, la superfície que ocupa ara el poble de Llagostera, vull dir que seria una
superfície molt gran. Hem de mirar a veure quina és la intenció de la Generalitat i en qualsevol
cas, veure si des d’aquí l’Ajuntament, si ho volem aturar o no ho volem aturar el què es vulgui
fer perquè encara no s’ha concretat i en cas de que es concreti, veure de quina manera es fa.
Aquest és el punt a on estem, jo crec que el que estem fent és d’acord amb la nostra obligació
estar vigilant a veure quins moviments són els que s’estan produint sobre aquest tema i hem
de prendre una decisió. Primer informarem a la població perquè puguin participar perquè
evidentment el primer requisit de la participació és estar informats. Quan tinguem la informació,
la donarem i llavors decidirem allò que creiem que sigui més positiu i més avantatjós pel poble i
pel benestar de tots els llagosterencs.
Pel que fa la moció que es presenta, jo crec que la intenció no és proposar que es facin moltes
plaques fotovoltaiques, que se’n posin moltes. La intenció era veure quin posicionament tenia
l’Ajuntament sobre aquest tema, diu que no el senyor amb el cap, però és el que es va
expressar a la comissió informativa. Va dir això, que això ho presentava per saber a veure què
dèiem; doncs el què diem és això i aquesta és la nostra posició. Per tant jo crec que el nostre
vot ha de ser negatiu perquè en principi no es presenta la moció amb una intenció sincera de
fer aquí un parc de plaques fotovoltaiques perquè no hi ha cap intenció. De la mateixa manera
que de placa fotovoltaica a mi em sembla que en el seu mandat no se’n va posar ni una.
Llavors la nova cultura energètica ja arribarà però no dependrà d’això.
El Sr.Torrent: En la voluntat de sempre mirar la part positiva de totes les coses i la bona
intenció de totes les coses que es presenten en aquest Ajuntament, de qui governa i de qui no
governa. A veure, és un tema que estava mancat d’informació fa uns anys quan es va vendre i
segueix mancat d’informació. Bé, per algunes coses que ha dit el Regidor d’Urbanisme ens
hem assabentat avui. És un lloc molt gran, molt extens que està carregat de gran misteri pel
poble de Llagostera i per la majoria de gent i dels que estem aquí també. Però el misteri va
sortint de mica en mica a la llum, però el que si podria arribar a quedar clar i es podria aprofitar
aquesta moció per aquest tema i seria la nostra proposta en aquest cas. Que en el moment
actual, a mi sembla, que ningú potser creu que sigui convenient, ni urgent, ni necessari un

desenvolupament urbanístic en aquell sector. Sembla que això és prou evident, no? Que no
interessa a ningú. Pel que fa les plaques fotovoltaiques, per mi és donar-li una destinació
concreta però és que tampoc crec que seria el moment de donar-li. És a dir, que el primer punt
el modificaríem dient que l’Ajuntament no té necessitat de que es desenvolupi urbanísticament
aquest sector i el segon punt el trauria i em quedaria amb el tercer, també. Evidentment
perquè aquesta informació fos el màxim de fluida possible i llavors afegiria el prec que no hi
hauria aquí dient que totes aquestes reunions que vagi tenint l’equip de govern amb l’Incasòl i
amb qui tingui responsabilitat d’aquests terrenys que ens ho faci saber. Perquè així el misteri
vagi agafant do.
El Sr.Navarro: Bé nosaltres, la veritat és que aquesta moció ens ha servit per tenir informació,
no la informació que hi ha a la moció perquè la varem sentir de primera mà en els plens perquè
se n’havia parlat i tot això s’havia dit en els plens. Però és que determinats regidors que en
aquest moment estant aquí, aquests plens no els van escoltar, absolutament lògic. Vull dir que
no és amb ànims de retreure-ho. Però tot això s’havia informat en els plens dels que hi érem i
del públic que hi era també ho pot corroborar . La informació que nosaltres tenim no és aquesta
perquè ja la teníem, sinó la que ens ha donat el Sr.Galobardes. Aquestes informacions,
nosaltres no en teníem ni idea, com ha dit en Jesús, i per tant gairebé jo demano al grup d’ICVEUiA i nosaltres ja ho intentarem fer de presentar mocions perquè així ens informeu de coses i
per tant ja aniria bé. Jo només comparteixo amb el Sr.Galobardes una idea, la urgència de fer
un debat ampli sobre el tema de Can Boada. Amb això coincidim plenament el Sr.Galobardes i
jo, ara, amb la resta de les apreciacions no coincidim. Nosaltres votarem a favor perquè
aquesta proposta planteja el rebuig a un determinat model de creixement. Un creixement
discontinu, poc compacte i que nosaltres pensem que aquest creixement s’ha de desenvolupar
a través del poble no a través del que digui Incasòl. Si que és veritat que es pot dir, segurament
que a través d’Incasòl es pot dir que és d’interès comú o d’interès públic per tirar endavant. No
sé perquè hem d’acceptar que diguin que és d’interès comú o d’interès públic i hàgim de callar
perquè segurament no tenim res a dir i quan compren uns terrenys que segurament tampoc
tenim res a dir, que comprin uns terrenys ens hem de posar tots a fer no sé quines coses, quins
moviments havíem de fer ni quines informacions. És una compra que qualsevol particular o
qualsevol entitat podria fer. En aquell cas, era de Jutjat de Guàrdia i que pugui anar fent i que
nosaltres tampoc tenim res a fer, per tant més val no dir res, doncs no entenem aquesta
diferència de criteris. Pensem que és important que Incasòl sàpiga de primera mà que
nosaltres aquest model de creixement no l’acceptem, que no estem d’acord amb aquest model
de creixement. No sé perquè dir, rebutjar o estar en contra de fer aquesta manifestació és l’únic
que em planteja segurament, com molt bé ha dit el Sr.Galobardes si tenim compensacions
econòmiques depèn del què ens donin de cara al poble etcètera, ho acceptarem. Jo penso que
no, que aquesta compensació econòmica de tot el què ens puguin donar, ha d’estar de
compensació pel poble perquè sinó aquí podem muntar tants xiringuitos com vulguem que
segurament ens donaran molts diners i podrem fer molts locals i molts polivalents. Jo penso
que el model de poble no és negociable en cap moment i per tant entenem que nosaltres estem
absolutament d’acord com ho diem en el primer punt, manifestant el nostre rebuig al
desenvolupament urbanístic dels terrenys propers al Mas Boada. La segona part, com a mínim
és una mostra de voluntat, no ens tanquem a res i per tant pensem que es pugui aprofitar per
altres espais. Jo penso que si aconseguíssim aquest parc d’energia fotovoltaica tallaríem la
possibilitat de fer altres alternatives, en principi, ja dic, en el nostre model de poble no entrarien.
Per tant comunicar els acords evidentment, per tant estem a favor de la proposta tal i com està
plantejada.
El Sr.Postigo: Per donar resposta a algunes qüestions que s’han dit. La moció diu el que diu, i
no diu altra cosa, aquí en cap moment jo parlo de que hi havia uns pactes amb l’Incasòl i
l’Ajuntament. Aquí el que es diu és que hi havia un seguit de condicions que va posar l’Incasòl,
que no va exigir l’Ajuntament. Nosaltres no varem pactar res. En tot moment es va deixar clar
que aquest plantejament es feia a llarg termini i condicionat a, però això va ser a iniciativa del
mateix Incasòl. Vull dir que a partir d’aquí ni es va entrar ni va sortir. Nosaltres no som ningú, ni
per dir que hi estem en contra ni que hi estem a favor. I li havíem donat aquell tractament a
l’Incasòl, el mateix que qualsevol altre particular. Havíem tingut oportunitat en alguna altra
comissió informativa de parlar d’algunes propostes que s’han fet per ubicar “pelotazos”, si se’m
permet l’expressió, en el sòl no urbanitzable, que si un parc d’atraccions, que si una
urbanització, .... Bé, el nostre posicionament és estar absolutament en contra, radicalment en

contra de qualsevol d’aquestes propostes. És més, que ja no ho volem ni veure. És que si ens
demanessin a nosaltres la nostra opinió, nosaltres diríem que no. Que el planejament del poble
està fet, nosaltres tenim un model de poble, sabem el què no volem a la zona no urbanitzable i
no estem disposats ni a parlar d’urbanitzacions, ni camps de golf, ni històries. En aquell
moment, el tarannà de l’actual equip de govern sembla que era diferent perquè en una
proposta que es va posar sobre la taula se’ls hi va dir que concretessin més. Nosaltres ja no els
haguéssim fet perdre ni un sol minut de temps. La proposta és absolutament sincera; nosaltres
volem manifestar de forma contundent el rebuig i demanem que la proposta, l’alternativa, que
donarà una certa tranquil·litat a aquesta gent que ha fet una inversió perquè podran amortitzarho, si posen això, molt més que no pas si continuen donant-li un ús agrícola i atès amb el què
ha sortit a molts mitjans de comunicació. L’Incasòl està buscant terrenys per posar parcs
fotovoltaics. Bé, doncs escolti’m, aquí n’hi ha un. Ja sé que no ho han pas comprat per posar
això, però si hi instal·lessin un parc fotovoltaic, a part de l’aportació amb el tema energètic que
farien, l’amortització necessària d’aquest parc ens donaria la tranquil·litat a l’Ajuntament de
Llagostera que durant 25 o 30 anys allà no s’hi faria res. I la proposta va per aquí, aquest doble
objectiu. Certament plaques fotovoltaiques, en l’anterior mandat no se’n van posar, se’n van
posar de tèrmiques en el camp de futbol, a l’escorxador, en algun altre lloc, ... se’n van
demanar de fotovoltaiques per l’institut, per l’escola, se’n van demanar i en els expedients hi
consta. I en tot cas jo voldria dir una cosa. A mi m’ha agradat avui, el to i l’actitud que ha tingut
el Sr.Galobardes parlant d’aquest tema, però també s’ha de dir que no sempre ha tingut
aquesta mateixa actitud. I jo tinc escrits seus en els que parla la manca d’informació a
l’Ajuntament de Llagostera. Jo tinc aquí dos actes de plens del 2006, una pàgina sencera
parlant d’aquest tema. Si vol, li llegeixo punt per punt, amb preguntes de la Montserrat Pla on
es va parlar d’aquest tema abastament. En el ple de març de 2006, també es tracta aquest
tema i no es diu res més que el què es diu avui a la proposta. És que no en teníem més
d’informació, què havíem d’explicar si no en teníem més? M’imagino que el mateix passa ara,
que l’equip de govern no té més informació i per tant no pot informar. Ara, jo voldria deixar clar
que ni a darrera aquesta història hi ha hagut una operació especulativa i proposada per
l’Alcalde com algun mitjà de publicació, El Poll, per ser més concrets, feia córrer que el futur i la
qualitat de vida de tots els llagosterencs perilla. Bé, perilla, si es tira endavant; nosaltres no hi
estem d’acord. Pel què sembla, i és el que no ens agrada, l’actitud de l’equip de govern dóna
peu a l’Incasòl a que pensi: “Bé, aquests volen jugar”. I en canvi, si els diguéssim que no, bé,
ells ja saben a què s’han d’atendre. Ja dic, la proposta és absolutament sincera i planteja el
què planteja, i en relació a altres comentaris que s’han fet amb aquest tema de si jo vaig anar a
reunions, de que si nosaltres varem trucar a la Generalitat perquè ho comprès, ... a mi em
sembla que això és absurd, quan en aquell moment l’Ajuntament estava interessat a
desenvolupar el sector Sud-12 i va anar a buscar primerament el Consorci de la Zona Franca
Barcelona perquè hi participés, després va anar a buscar l’Incasòl. I va tenir converses amb el
Sr.Berenguer sobre aquest tema pel Sud-12, no per Can Boada. I això ho pot dir el Sr.Josep
Sánchez que també va venir a la reunió i finalment POLINGESA, no va ser l’Ajuntament qui
finalment I per tant, crec que s’han de dir les coses pel seu nom, i s’ha de donar informació que
sigui veraç. Mantinc la moció amb els termes que hem plantejat.
El Sr.Soler: Bé, jo en tot cas és per fer un afegit a tot el què s’ha dit perquè hi ha una pregunta
que sempre m’he fet. Com és que l’Incasòl faci una compra tan important de terreny sense
tantejar l’Ajuntament abans? No sé, un dubte que sempre he tingut i sempre m’ha estrenyat. De
tota manera dubto que fos per posar-hi plaques fotovoltaiques, però en tot cas, abans s’ha dit,
que es poden anar tirant projectes endavant si són d’interès públic sense que l’Ajuntament
pugui dir-hi res. Malauradament l’experiència que tenim a Llagostera en aquests casos no és
precisament bona, per tant jo crec que en un apunt l’economia s’ha refredat i tothom troba a
faltar indústries, ho he dit abans i ho torno a dir ara, l’obligació de l’Ajuntament és escoltar
qualsevol proposta que pugui arribar a ser interessant. Escoltar, perquè en el fons estem
parlant d’escoltar. A partir d’aquí, si es concreta amb algun defecte, doncs ja es veurà. En tot
cas l’Incasòl sabeu que pot ésser en qualsevol moment administració actuant a qualsevol lloc
on pugui o vulgui desenvolupar un projecte, i per tant, a veure, jo aquestes mocions de rentada
de cara, sincerament, a vegades les trobo, com a mínim, com a mínim discutibles.
El Sr.Postigo: Aviam, si tu mateix estàs dient que l’Incasòl pot actuar allà a on vulgui i pot fer el
que vulgui, per què a l’hora de comprar no pot fer el mateix? Havia de demanar permís a
l’Ajuntament? No. Cal o la llei diu que ha de tenir un permís o el consentiment de

l’Ajuntament? Quina hauria de ser l’actitud per part de l’Ajuntament davant que el propietari
sigui Incasòl o algun altre propietari? Doncs exactament la mateixa. Per què ha de tenir més
avantatges l’Incasòl i perquè s’ha de passar per allà a on vulgui l’autonomia municipal i fer el
què vulgui? Si heu anat a parlar amb l’Oriol i amb d’altres responsables de la Generalitat, ells el
què diuen és que el què es faci, es farà d’acord i amb consens amb l’Ajuntament. Lògicament si
l’Ajuntament està a veure-les venir i a veure per on es vol créixer i què es vol fer, s’està
facilitant a que això es desenvolupi i per tant jo entenc que la posició de l’equip de govern és a
favor de que això es tiri endavant i ja es veurà com . Però a favor de que es tiri endavant, jo ho
interpreto així.
El Sr.Soler: Jo simplement dir que si la pregunta l’he fet és perquè sempre me l’he fet. És a dir,
és un dubte raonable que podia tenir i continuo pensant el mateix. A veure, l’he buscada i no he
trobat cap moció de l’antic equip de govern que es posés en contra de res que fes l’Incasòl.
M’ha sorprès no trobar-la perquè veient el què s’ha dit ara. Home, jo entenc que s’ha tingut
aquesta voluntat des del primer dia però no l’he trobat. Què voleu que es digui. No dec haver
sabut buscar prou bé a l’arxiu. En tot cas, d’acord, van comprar i no es va demanar permís i no
calia. Tampoc no cal, ara ho has dit tu. Són dubtes, la veritat és que no tinc una posició clara
amb això perquè encara estic esperant a veure realment què pretenen fer i com que
evidentment no cal que demanin permís a ningú, doncs ja ho veurem. Si em saps dir a on està
la moció que vareu presentar en el seu moment com equip de govern en contra, t’ho agrairé
perquè m’agradaria llegir-la.
El Sr.Alcalde: Jo ara per acabar el tema, tan sols Lluís, si us plau anem tancant temes perquè
anem donant voltes sobre una mateixa cosa
El Sr.Postigo: Si, jo no només voldria dir una cosa, quan som nosaltres que fem la proposta
(...)
El Sr.Alcalde: Jo el què vull fer és un aclariment. Aquí l’única cosa que s’ha fet és un pla de
viabilitat, tal i com ha dit en Ramon abans tenim la obligació d’escoltar i saber què volen fer. I
després, en tot cas, arribarà el moment de decidir si interessa o no interessa. Perquè potser
quan l’Incasòl hagi fet l’estudi i llavors ja serà ell mateix qui no li interessi tirar-ho endavant pels
costos que pugui tenir. Però com a mínim el què hem de fer, és escoltar-los.
El Sr.Postigo: Senzillament dir que la nostra postura és clarament diferent i per tant nosaltres
no hi perdríem temps. No ens sembla que ara sigui el moment de parlar de res del què es
pugui fer allà i per tant els hi voldríem treure del cap si estigués a les nostres mans. I
precisament no es va presentar cap moció, perquè no ha estat fins fa pocs mesos que ens han
dit que estaven fent uns estudis de viabilitat, no ho han dit abans, ho han dit ara. I és ara el
moment que hem pensat que si és ara quan s’estan movent, l’Ajuntament s’ha de moure.
Aquesta és la nostra raó.
El Sr.Alcalde: D’acord, passem a la votació ?
El Sr.Torrent: Si, tot i que encara no es vari el contingut de la moció, doncs érem més
partidaris de suavitzar el terme rebuig i dir que no es considerava necessari i tal, estem molt
més propers al posicionament de la moció perquè creiem que la zona aquella actualment no
necessita un desenvolupament urbanístic. Per tant doncs, la votem a favor.
El Sr.Navarro: A favor
El Sr.Alcalde: I nosaltres en contra.

ACTA Nº 10/2008 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 10 DE JULIOL DE 2008.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia deu de juliol de l’any dos mil vuit es
reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió extraordinària sota la Presidència de
l’Alcalde Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep
Aliu Mundet, Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Cristina Campeny Planas,
Xavier Vilella Bayé, Jesús Torrent Bosch, Santiago Masip Campos, Lluís Postigo
García, Montserrat Masdevall Roca, Eugènia Comas Alsina, Antoni Navarro Robledo i
Eduard Galobardes Jorba.
Actua de Secretari el Sr. Norbert Bes i Ginesta.
ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit:
A.1 Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 27-2-2008.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries:
B.1. Aprovació definitiva del projecte de Pla Parcial del SUD-12.
B.2. Acord d’aprovació de les noves tarifes de l’aigua potable.
B.3. Acord de bonificació de l’ICIO a favor del Departament d’Educació.
B.4. Acord d’aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de Salut.
B.5. Acord d’aprovació inicial dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i Gestió del
Massís de Cadiretes-Ardenya.
B.6. Acord relatiu a les festes locals per a l’any 2009.
B.7 Acord relatiu a la periodicitat de les sessions ordinàries.
B.8 Acord relatiu a l’aprovació del resum numèric del padró d’habitants.
B.9. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local concertant un contracte
d’arrendament.
B.10 Proposta d’ICV-EUiA en relació als terrenys de Can Boada.
B.11 Proposta del PSC sobre la directiva europea del temps de treball.
B.12 Proposta del PSC per facilitar la recollida selectiva dels olis de fregidora
domèstics.
C) Control i Gestió Municipal:
C.1. Precs i preguntes.
ASSUMPTES DE TRÀMIT:
A.1 Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 27-2-2008.
Sr. Alcalde: Bona nit, començaríem el Ple amb el primer punt de l’ordre del dia que
són assumptes de tràmit i és l’aprovació de l’acta de la sessió del dia 27-2-2008. Hi ha
alguna esmena?
Sr. Torrent: No, per nosaltres ha caducat aquesta acta. No hi ha esmenes.

Sr. Postigo: Nosaltres en teníem unes quantes. Però faria el prec al Secretari que les
actes les aprovem d’un ple per l’altre. En concret en aquesta acta Pag.8, línia 27
substituir “s’haurien de valorar” per “s’hauria d’esperar la valoració dels...”Pag.8,
línia 34 afegir al final de la frase “...entre d’altres.”Pag. 10, línia 33 i 34 substituir
“...projectes ja executats que evidentment cal executar...” per “...projectes en execució
que evidentment cal acabar...”Pag.10, línia 40 substituir “...es varen contractar el
projectes...” per “...es va contractar l’elaboració del pla...”Pag. 10, línia 41 afegir al
final de la frase “...i menys encara l’encàrrec de cap projecte”.Pag. 10, línia 45
substituir “...seus.” per “...de l’Entesa.”Pag. 10, línia 46 substituir “escola d’adults”
per “educació d’adults”.
Sra. Comas: A la pàgina 9, línia 1 Substituir “els vells” per “les persones grans”.
A la pàgina 17, línia 1, substituir tot el paràgraf per : “La Sra. Eugènia Comas
pregunta perquè a la presentació del projecte de la nova escola no hi havia els
membres del Consell Escolar”. Hi havien de ser convidats tos els membres. Es que
després tampoc s’entén la resposta.
Sr. Alcalde: Per tant, s’aprova l’acta.
B) DICTÀMENS, PROPOSTES O MOCIONS RESOLUTÒRIES:
B.1. Aprovació definitiva del projecte de Pla Parcial del SUD-12.
En aquest punt s’absenta el Sr. Eduard Galobardes i Jorba
Es posa en consideració del Ple el dictamen aprovat per la Comissió Informativa nº 2
de data 8-7-2008, amb el següent contingut:
“El projecte de Pla de Parcial del SUD-12 dels previstos en el POUM, que ha redactat
l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Xavier Frigola Mercader i promogut per la
societat POLINGESA i altres, fou aprovat inicialment mitjançant Decret de l’Alcaldia
núm. 2007/0779, de 24 de maig de 2007, si bé l’aprovació definitiva va quedar
condicionada a la introducció de diferents esmenes a resultes de les al·legacions que es
poguessin presentar en el tràmit d’exposició al públic, dels informes sectorials que
s’emetessin, de l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i a que
s’incorporessin al projecte les consideracions dels informes emesos pels serveis tècnics
municipals.
Aquell projecte va ser exposat al públic durant un mes, mitjançant anuncis inserits en el
BOP núm. 116, de 12.06.2007, al diari El Punt de data 7.06.2007, i al tauler d’anuncis
de la Corporació. Durant aquest termini es varen presentar 12 al·legacions que han
estat informades per l’equip redactor i pels serveis tècnics municipals i que es resolen a
la part dispositiva del present acord.
S’ha emès informe amb consideracions per la Comissió Territorial d’Urbanisme. Les
consideracions fetes per la CTU han estat incorporades a la documentació presentada
per la seva aprovació definitiva.
Durant el termini d’exposició pública s’han presentat 11 al·legacions:
1.
Consorci de les Vies Verdes de Girona (R.E. 2007/2505, de 27.06.2007)

2.
TOLEDO GESTIÓN INMOBILIARIA 1966, S.L. (R.E. 2007/2775, de
12.07.2007)
3.
Amics del Paratge Natural Can Roig (R.E. 2007/2787, de 13.07.2007)
4.
Plataforma Ciutadana Salvem Solius (R.E. 2007/2791, de 13.07.2007)
5.
Associació de Naturalistes de Girona
(R.E. 2007/2792, de
13.07.2007)
6.
CONCEPCIÓ CARBÓ TORRENT (R.E. 2007/2797, de 13.07.2007)
7.
Grup de Defensa del Ter (R.E. 2007/2813, de 16.07.2007)
8.
iaeden i SALVEM L’EMPORDÀ (R.E. 2007/3015, de 01.08.2007)
9.
xarxa per a una nova cultura de l’aigua (R.E. 2007/3039 de 02.08.2007)
10. Associació de Naturalistes de Girona (R.E. 2007/3040 de 02.08.2007)
11. TOLEDO GESTIÓN INMOBILIARIA 1966, S.L. (R.E. 2007/3232 de 21.08.2007)
12. JUAN CARLOS ORTÍZ TORO i m. carmen garcia font (r.e. 2007/3352, de
03.09.2007)
13. ASSOCIACIÓ ARDENYA, PATRIMONI I CULTURA (r.e. 2007/4000, de
19.10.2007)
Les al·legacions que s’estimen total o parcialment i les prescripcions i condicions dels
organismes sectorials han estat incorporades al document que s’ha presentat per la seva
aprovació definitiva en data 9 de juny de 2008, RE 2106 i les que no es troben
incorporades son condicions de la present aprovació definitiva.
La incorporació de les prescripcions dels informes sectorials, de l’informe de
l’aprovació inicial i la resposta a les al·legacions que han estat estimades al projecte
presentat per l’aprovació definitiva no suposa introducció de canvis substancials, no
essent necessària una segona informació pública. Les alteracions que no comporten
canvis substancials, que s’han incorporat al document per a l’aprovació definitiva, es
descriuen a continuació de conformitat amb l’article 112.4 del RLUC:
 Increment de la superfície del sector, per a la ubicació de la bassa
de laminació per al drenatge de la riera Cateura, d’acord amb les
prescripcions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua.
 Correcció i precisió dels articles de les normes urbanístiques, i
inclusió dels articles 29 i 30 relatius a les mesures a aplicar
derivades de l’informe de sostenibilitat ambiental.
 Inclusió de disposicions addicionals per a donar compliment als
compromisos dels promotors.
 Alguns canvis puntuals respecte el traçat d’alguns vials i espais
lliures, com resposta a al·legacions estimades, a les prescripcions
de l’informe de l’aprovació inicial i per consideracions tècniques:
ajustament zona verda propera a la C-35, supressió vial M i nou
traçat de vial de vianants (perllongació carrer Rafel Mas),
ajustament del traçat del vial B i la situació de la rotonda amb el
vial A, ajustament del traçat del vial J, modificació vial T,
supressió perllongació carrer Indústria (vial H) i supressió d’un
tram del vial F.
Vistos els informes tècnic i jurídic que consten a l’expedient,
D’acord amb els articles 83, 85, 86, 87, 89, 90, 97 i 100 del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent A C O R D :

Primer.- Estimar parcialment les següents al·legacions, en base a l’informe tècnic que
consta a l’expedient:
3.
Amics del Paratge Natural Can Roig (R.E. 2007/2787, de 13.07.2007)
5.
Associació de Naturalistes de Girona (R.E. 2007/2792, de 13.07.2007)
6.
CONCEPCIÓ CARBÓ TORRENT (R.E. 2007/2797, de 13.07.2007)
8.
iaeden i SALVEM L’EMPORDÀ (R.E. 2007/3015, de 01.08.2007)
9.
xarxa per a una nova cultura de l’aigua (R.E. 2007/3039 de 02.08.2007)
10. Associació de Naturalistes de Girona (R.E. 2007/3040 de 02.08.2007)
13. ASSOCIACIÓ ARDENYA, PATRIMONI I CULTURA (r.e. 2007/4000, de
19.10.2007)
Segon.- Estimar íntegrament les següents al·legacions, en base a l’informe tècnic que
consta a l’expedient:
1.
Consorci de les Vies Verdes de Girona (R.E. 2007/2505, de 27.06.2007)
2.
TOLEDO GESTIÓN INMOBILIARIA 1966, S.L. (R.E. 2007/2775, de
12.07.2007)
11. TOLEDO GESTIÓN INMOBILIARIA 1966, S.L. (R.E. 2007/3232 de 21.08.2007)
12. JUAN CARLOS ORTÍZ TORO i m. carmen garcia font (r.e. 2007/3352, de
03.09.2007)
Tercer.- Desestimar íntegrament les següents al·legacions, en base a l’informe tècnic
que consta a l’expedient:
4.
Plataforma Ciutadana Salvem Solius (R.E. 2007/2791, de 13.07.2007)
7.
Grup de Defensa del Ter (R.E. 2007/2813, de 16.07.2007)
Quart.- Aprovar definitivament amb les prescripcions de caràcter puntuals que es diran
més endavant, el projecte de Pla Parcial del SUD-12 del previstos en el POUM, de
conformitat amb la documentació presentada el dia 9 de juny de 2008, RE. 2106
redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Xavier Frigola Mercader i promogut
per la societat POLINGESA i altres. Les condicions i prescripcions que s’imposen a
l’acord d’aprovació definitiva són les següents:
- Eliminar el tram del vial F, que acaba en cul-de-sac, a partir de la bifurcació,
segons plànol adjunt.
- Els promotors hauran de presentar el conveni signat a formalitzar amb l’ACA i
l’ens del sistema de sanejament per l’ampliació i/o millora de l’EDAR i els
col·lectors en alta del sistema de sanejament que aniran a càrrec dels promotors.
- Els promotors hauran de redactar i executar el projecte d’urbanització d’acord
amb les prescripcions contingudes a l’estudi d’inundabilitat i a les que pugui
incorporar l’ACA en el seu informe sobre l’esmentat estudi.
Cinquè.- Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a la presentació d’un text refós, per
quatriplicat, signat per tècnic competent i degudament visat, que incorpori les
prescripcions i condicions imposades al present acord d’aprovació definitiva, en el
termini màxim de 3 mesos a partir de la notificació del present acord als promotors. Si
en aquest termini no es presenta la documentació esmentada es produirà la caducitat de
l’expedient, llevat que concorrin raons d’interès general.
Sisè.- Condicionar l’executivitat d’aquest acord a l’aprovació definitiva del projecte
d’urbanització del SUD-12 i a la constitució de la garantia del 12 % del valor de les
obres d’urbanització (art. 101.3 DL 1/2005) davant l’Ajuntament, dins un termini
màxim de tres mesos des de la notificació de l’aprovació definitiva del projecte
d’urbanització. Transcorregut aquest termini o la seva pròrroga sense haver-la constituït,

la tramitació del Pla quedarà sense efecte, llevat que hi concorrin raons d’interès general
(art. 100.3 DL 1/2005).
Setè.- Un cop presentat el text refós, trametre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona, als efectes d’informació, coordinació i arxivament, la documentació tècnica i
administrativa completa.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Soler: Bona tarda a tothom. Abans de parlar de tot el que estem fent, faré una mica
d’història per situar la gent perquè se sàpiga una mica el que s’està aprovant. El SUD12 és la zona que està situada entre la carretera de Sant Feliu i la carretera que va per
darrera del polígon industrial fins l’actual variant que s’ha inaugurat, la C-35,
aquests terrenys ja estaven aprovats en el Pla Parcial del POUM del 2003. Aquest
POUM va determinar que passés a no urbanitzable el sector que hi ha entre
Fonollerons i Cavisa i ja durant la tramitació del POUM es varen presentar
al·legacions per part d’organitzacions ecologistes i de defensa del territori,
especialment per part del Dr. Sureda pel temor que la nova urbanització malmetés el
paratge del Mas Roig. Totes aquestes al·legacions van ser desestimades i aquest
projecte va acabar sent aprovat finalment després de la tramitació per silenci
administratiu. Entremig i ha hagut molts moviments de propietaris amb interessos
diversos , però finalment el que s’ha fet ha estat un tractament especialment sensible
pel que fa a la sostenibilitat i a la protecció del territori de forma que la protecció del
Mas Roig i de les activitats que s’hi realitzen en bona part quedarien assegurades i en
el futur esperem que es pugui fer una protecció millor. Al Mas Roig actualment s’hi
desenvolupen projectes finançats per la Unió Europea en matèria de sosteniblitat i en
caràcter experimental i, com exemple, es podria explicar que hi ha una de les primeres
piles d’hidrogen del país. També, a nivell polític, cal que es faci constar que el
compromís amb el Mas Roig és un compromís electoral que teníem tant des de CiU com
des dels Independents i en la tramitació d’aquest Pla Parcial, s’ha volgut tenir molt
present i, crec que podem dir que les actuacions que hi ha hagut, asseguren que això
sigui així. El Pla Parcial que ara s’aprova i que serà seguit en un proper ple del
Projecte d’Urbanització. Això permet veure de forma gràfica que s’ha intentat mantenir
els espais que ecològicament es consideren més importants com seria el bosc del costat
del cementiri i l’aqüífer que per part de la família Sureda s’ha pensat sempre com d’un
alt valor ecològic i que, en modificacions sobre el traçat d’alguns dels carrers que hi
havia previstos inicialment, s’assegura que es pugui mantenir perquè s’han eliminat els
vials que travessaven la zona boscosa fent-hi tractaments de zona verda i per a
vianants i d’aquesta manera s’assegura la continuïtat entre la zona verda actual i les
zones de reserva forestal, a diferència del que es preveia en el POUM . També com
deia abans s’ha tingut molta cura a preservar la bassa de Can Roig desviant els
carrers de forma suficient per tal que no es surti afectada. El Pla Parcial que aprovem
és de mesures que respecten aquestes zones boscoses i la bassa que he comentat abans i
determina un sector industrial al voltant de l’actual sector de Cavisa com una
prolongació d’aquest i una franja verda i d’equipaments al voltant del Cementiri
Municipal, un sector urbanitzable per a habitatges al voltant de dipòsit de l’aigua del
Consorci de la Costa Brava com una continuació de l’eixample del sector Fonollerons
on actualment hi ha habitatges plurifamiliars i adossada i també preveu la continuació
de la Travessera Costa Brava que tindrà sortida al davant del Cementiri com si fos

una continuació del carrer Maria Gay. A més, a instàncies de l’ACA, es construeix una
bassa de laminació per evitar inundacions a prop de la carretera que va a Sant Feliu,
al costat de Can Cateura. Aquesta seria una mica l’explicació del projecte. Aquí hi ha
dos aspectes important : un ja l’hem explicat que és la preservació de l’espai del Mas
Roig i un altre és la necessitat de tenir Llagostera més sòl industrial i més en un
moment com el que estem ara que la economia basada en el totxo ha quedat
absolutament parada i comencen a haver-hi dificultats econòmiques a tots nivells i
l’equip de govern ha de ser molt previsor en aquest sentit i ha de fer els esforços
necessaris perquè hi hagi el màxim de foment econòmic i industrial i un polígon
industrial és on s’han de desenvolupar aquests tipus d’activitats. Per tant, el que fem
avui d’aprovar el SUD-12 és donar compliment a aquestes dues voluntats.
Sr. Torrent: Bona nit. Gràcies pel recordatori històric. Llàstima no haver tingut un
suport gràfic en el qual haguéssim pogut ensenyar a tothom com era i com queda ara
al final. Jo també recordo la història més recent d’aquest polígon i del Mas Roig. El
Dr. Sureda va convocar a tots els grups que es presentaven a les eleccions municipals
per explicar la seva idea d’aquell paratge i em sembla recordar que en aquell moment
se li va dir que presentés alguna alternativa i que ha donat lloc el que ara debatem que
és el SUD-12. Deixo de banda la història. Per altra banda, amb el plantejament
actual, apart que és una zona que s’havia de desenvolupar bé perquè comenci a entrar
en funcionament, hi ha detalls que al nostre grup li agraden com per exemple la zona
del costat del cementiri que és més peatonal que rodada i que un carrer es desviï i
preservem més una zona boscosa ens sembla bé i per tant el nostre vot serà favorable.
Hi ha punts que no hi estem tant d’acord però ho hem comentat amb el Regidor
d’Urbanisme, però en general el projecte el trobem bé i votarem a favor.
Sr. Postigo: Anem a veure. És un tema que ve de tant lluny que a un se li fa difícil
sintetitzar i ser breu en l’exposició. Penso que avui es pren una decisió important en
tota una tasca que un equip de gent va iniciar al voltant del 2001 amb la revisió del
planejament del municipi i amb l’aprovació del POUM al 2003. L’altre dia a la
Comissió Informativa comentàvem si les meves intervencions són a títol personal o a
títol de representant del nostre grup i vull deixar clar que la intervenció que faig avui
no és a títol personal , però em veig amb la obligació de defensar tota la gent que va
integrar l’Entesa, gent que hi va donar suport i que en tot aquest procés de tramitació i
que, per motius que després comentarem, van arribar a dubtar com varem arribar a
dubtar nosaltres mateixos de si encertàvem o no amb allò que havíem planificat pel
poble. Jo crec que amb la decisió d’avui se’ns dóna la raó perquè el POUM aprovat el
seu dia per l’Entesa i el Pla Parcial aprovat definitivament en el dia d’avui coincideix
plenament i, qui digui el contrari, que m’ho demostri, perquè que jo sàpiga no s’ha
modificat un sòl punt, ni una sola coma del POUM. No s’ha modificat absolutament
res. I, per tant, això vol dir que el POUM que es va fer permetia un Pla Parcial
desenvolupat com aquest, com hagués permès un Pla Parcial amb algunes altres
modificacions. Perquè el POUM marca les taques de creixement: Aquí hi ha una zona
industrial, aquí hi ha una zona verda, aquí una zona de creixement, indica
aproximadament quines són les vies principals . etc. I llavors és amb el Pla Parcial
quan això es concreta, s’arriba el detall i s’ajusten els paràmetres fixats en el
planejament. Si comparem el que es va aprovar inicialment, que ho va fer l’anterior
equip de govern per un decret d’alcaldia i el que s’aprova avui, els canvis són mínims.

Molts d’ells motivats per l’informe de l’ACA que diu què s’ha de fer o per indicacions
que va fer el tècnic municipal o bé fruit d’al·legacions que s’han estimat total o
parcialment. I per tant, sí que és cert que s’augmenten els metres quadrats d’espais
lliures de zones verdes perquè s’augmenta la superfície edificable, passant de 287.000
m2. a 292. Per tant, el percentatge a l’aprovació inicial era del 15’23 i ara és del
15’43. Per tant, una modificació mínima fruit de les correccions que s’han fet entre
aprovació inicial i aprovació definitiva. Te n’has oblidat de dir que a diferència d’això
que és una avantatge per al poble, pel que fa els equipaments hem sortit perdent
perquè a l’aprovació inicial teníem 34.000 m2. previstos i ara només en tenim 30. Les
cessions en el municipi estaran al voltant del 57% , quan el POUM preveia el mínim
de 50. La zona que avui s’inclou en aquest Pla Parcial contempla tota una zona
residencial on s’enquibiran uns 300 habitatges, el 20% dels quals seran habitatges de
protecció oficial. Jo, amb això, vull donar un crit d’alerta perquè si la única actuació
d’aquesta legislatura és la contemplació d’aquest 20% d’habitatges socials siguem
conscients de les previsions que es fan aquí i que es habitatges puguin estar acabats
en el 2018 i aprofito l’avinentesa per dir que s’hauria de fer alguna actuació en
habitatge social. He de dir que el poble sortirà guanyant un espai residencial,
disposarà d’un espai industrial. Moltes ha estat les empreses del municipal que ha
hagut de marxar per manca d’espai per créixer. Moltes són les empreses que han
vingut a veure si trobaven terreny per aquí i també han hagut de marxar. I per tant, el
fet que posem al mercat aproximadament 35 parcel·les d’ús industrial d’unes
dimensions que estan entre els mil i “picu” i dos mil i “picu” de metres
aproximadament. I, per últim, entre aquesta zona industrial i aquesta zona residencial
el POUM va preveure tota una zona coixí que no tenia cap altre objectiu que
preservar allò que des del punt de vista del medi natural tenia importància i així
determinats boscos estan preservats des del primer dia. Tinc la publicació dels criteris
i objectius que es van repartir per tot el poble per fer el procés participatiu del POUM
i aquí surt el que avui aprovem. Exactament igual. Aquesta zona verda ja estava
preservada.
Anuncio que el nostre vot serà favorable malgrat hi hagi petites coses que a criteri
nostre les haguéssim fet diferent.
La nostra postura ha estat sempre defensar punt per punt exactament el mateix. La
evolució que han fet altres grups municipals i altres persones ha esta radicalment
diferent. El Dr. Sureda, en el seu dia i, abans de les eleccions municipals, ens va
entregar un document que posava 25 raons per potenciar el Mas Roig i la darrera
posava “perquè les instal·lacions i activitats es trobaran annexes a un sòl industrial
quan es desenvolupi el SUD-12 mostrant la possibilitat de fer compatibles i no
conflictives les dues activitats, aportant així un valor afegit al nou polígon
agermanant ciència i tecnologia”. Bé, el que nosaltres intentàvem fer amb l’aprovació
del POUM.
Sr. Alcalde: Lluís, anem acabant !
Sr. Postigo: Vaig acabant, però com comprendràs és un tema complicat.
És molt intel·ligent per part seva, és un promotor més d’aquest sector. De la mateixa
manera passa amb el POLL que va passar unes cartes incendiaries als veïns del carrer
Ricard Casademont unes barbaritats com que els trauríem el jardins i els patis, etc.
etc. Me’n recordo d’una reunió que varem fer aquí l’Ajuntament on nosaltres varem dir

exactament el que estic dient jo ara. El POUM és una cosa i quan s’aprova el Pla
Parcial això es pot corregir i això es tindrà en compte i altres persones que avui són
regidors deien que això era mentida i que els promotors es menjarien aquests patis,
etc., etc, etc. També hi ha hagut un canvi d’opinió per part d’altres i com ha estat pel
grup de CiU . Recordeu aquesta publicació? És un “Parlem-ne “ de Convergència . Em
voleu dir que hem canviat en el POUM i en el Pla Parcial, perquè aquesta foto d’aquí,
segons vosaltres no succeeixi ara ? Jo el que dic és que això era mentida . No entraré
en gaires més comentaris. De la mateixa manera us podria comentar quina va ser la
moció de CiU va presentar al Ple ..
Sr. Alcalde: Lluís, Lluís, abrevia !!
Sr. Postigo: Un moment que llavors no podré intervenir. ....Una moció presentada per
CiU on es demanava anul·lar la ronda que connecta la C-65 i la C-35 que això no s’ha
fet, desclassificar el sòl industrial , classificar-lo com a zona verda i fins i tot anul·lar
el pas elevat amb doble giratòria , etc. etc. Fins i tot, va arribar a dir la llavors cap de
llista de CiU que el primer que faria el seu grup era revisar el planejament i canviar
la ubicació de la zona industrial, etc., etc, etc... Podríem parlar “largo y tendido”
d’aquest tema.
Malgrat tot el que he comentat el nostre vot serà favorable.
Sr. Alcalde: Neia !
Sra. Comas: Bé, nosaltres el que anem a aprovar que és el SUD-12, nosaltres com a
grup municipal que es va presentar a les eleccions també ho teníem al programa
d’ERC que dèiem tirar endavant el sector industrial, tant com a zona industrial amb
zones verdes, zones d’equipament, habitatge social, que és el que contempla de fet el
projecte. Tot i així en el projecte hi veiem alguns vials i alguns temes com aquesta
rotonda que deia en Lluís del carrer Panedes com el carrer que s’allarga fins a la
carretera de Sant Llorenç que és el carrer Rafael Mas. No ho creiem massa convenient
perquè l’entrada de la llar d’infants és per el carrer Mas Sec. Llavors el que estem fent
amb el carrer Mas Sec és fer-lo peatonal o la gent el que farà serà entrar de cares i
haurà de sortir de cul. Tant els pares que portin la mainada a l’escola, la càrrega o
descàrrega que pugui haver-hi a l’escola , el menjador escolar.. el que porti el menjar
és al carrer Mas Sec no en el carrer Rafael Mas. Penso que no serà pas pel carrer
Rafael Mas perquè és el pati de l’escola . La recollida d’escombraries en seria un altre.
Per tant, si que ens agradaria que es tingués en compte aquest vial, que pogués ésser
aquest el que connectés amb la carretera de Sant Llorenç que aquesta és la proposta
de CiU o la proposta que faríem des d’Esquerra és que el vial ..... tenint en compte
que penso, o s’hauria si més no de pensar que una ampliació de la llar d’infants per
darrera de l’escola sembla bastant impossible perquè faríem el pati a darrera de les
aules i acabaríem formant una macro llar d’infants que penso que no és bo pel
municipi. Una llar d’infants de 107 places ja estaria bé ... dons, potser tenir en compte
el carrer Mas Sec o que doni la volta a la llar d’infants i així faci una mobilitat als
usuaris i els escombriaires i els del menjador. Aquest seria un aspecte . L’altre seria el
giratori. El programa d’Esquerra pretenia tirar endavant aquest sòl industrial perquè
creiem que Llagostera ho necessita. Ens agradaria que tinguéssiu en compte això que
portàvem ara. En principi hi votaríem a favor.

Sr. Soler: Dir que estem aprovant el Pla Parcial, però no la parcel·lació definitiva. En
qualsevol cas hi haurà tràmits d’al·legacions. I també dir que hi ha una sèrie de
condicions que recullen part de les coses que s’han parlat fins ara. El cul de sac del
SUD-10 és un tema que s’haurà de resoldre en la tramitació posterior i per tant recull
aquestes suggerències com altres que s’han fet des de l’equip de govern i des dels
serveis tècnics i que això no ha de comportar problemes. Pel que fa a la observació
que havia fet el grup del PSC, dir que en la probable o futura parcel·lació hi hauria
possibilitats de poder augmentar la part protegida, ja que la fórmula que s’ha trobat és
prou adequada per poder resoldre les dues situacions.
S’aprova per unanimitat.
B.2 Acord d’aprovació de les noves tarifes de l’aigua potable.
En aquest punt s’incorpora el Sr. Eduard Galobardes i Jorba
Es posa en consideració del Ple el dictamen aprovat per la Comissió Informativa nº 2
de data 8-7-2008, amb el següent contingut:
“Vista la petició feta per l’empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ SL,
concessionària del servei de subministrament d’aigua potable, en el qual sol·licita un
increment del preu de les tarifes d’aigua
Atès que l’increment autoritzat de les tarifes per a l’exercici de 2008 per la Comissió de
Preus de Catalunya és del 4.2% i per tant superior a la proposta de l’empresa
concessionària.
La Comissió Informativa nº 2 (Seguretat ciutadana, personal, patrimoni municipal del
sòl i habitatge social, obres i serveis, mercat, urbanisme i ordenació del territori, noves
tecnologies, hisenda, promoció local, protocol, informació i comunicació, pagesia, medi
ambient i protecció civil) proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’increment mitjà de les tarifes del servei d’abastament d’aigua a la
nostra població pels conceptes de quota fixa del servei, tarifes de subministrament i
conservació de comptadors, proposades per l’empresa CASSA AIGÜES I
DEPURACIÓ SL , les quals quedaran fixades segons la següent tarifa:
PER A TOTS ELS USOS DOMÈSTICS
Quota servei

Quota Servei

Quota servei

Aigua

Inversions

Clavegueram

€ trimestre

€ trimestre

€ trimestre

13 mm.

9,04

5,01

2,26

15 mm.

11,61

6,02

2,90

20 mm.

21,55

10,02

5,39

Quota de Servei per comptador de :

Solament Clavegueram

5,31
Aigua

Clavegueram

Tarifa de subministrament per consum :
Fins a 18 m3 trim.
3

De 18 a 36 m trim
3

De 36 a 54 m trim
3

Excés de 54 m trim

€/m3

€/m3

0,2335

0,0584

0,5020

0,1255

0,7706

0,1927

1,0391

0,2598

Els límits dels m3 trimestral es consideren per habitatge. No obstant quan el nombre de
persones que convisqui sigui superior a 4 habitants, el volum de la dotació bàsica
s’incrementarà en 3 m3 mensuals per persona addicional a partir del 2n. tram, d’acord
amb la següent taula:
Nombre de
persones
1-4
5
6
7
8
n

Segon tram (m3)
<= 36
45
54
63
72
36+(9* (n-4)

Tercer tram (m3)
Quart tram (m3)
> 36
> 54
> 54
45
63
63
54
72
72
63
81
81
72
90
90
36+(9*(n-4) 54+ (9*(n-4)
54+(9*(n-4)

Per l’acreditació del nombre de persones per cada habitatge CASSA AIGÜES I
DEPURACIÓ, SLU aplicarà aquesta bonificació a aquells abonats que tinguin concedit
aquest procediment per part de l’ Agència Catalana de l’ Aigua, segons Decret del
Reglament del Cànon de l’ Aigua, però a partir del segon bloc.

PER A TOTS ELS USOS NO DOMÈSTICS (Comercials, industrials,obres, agrícoles i ramaders)
Quota servei

Quota Servei

Quota servei

Aigua

Inversions

Clavegueram

€ trimestre

€ trimestre

€ trimestre

Q. 13 mm.

11,59

5,01

2,90

Q. 15 mm.

16,82

6,02

4,21

Q. 20 mm.

27,99

10,02

7,00

Q. 25 mm.

47,61

15,04

11,90

Q. 30 mm.

80,96

22,56

20,24

Q. 40 mm.

98,52

42,61

24,63

Q. 50 mm.

150,67

65,16

37,67

Q. 65 mm.

231,80

100,25

57,95

Q. 80 mm.

324,52

140,35

81,13

Q. 100 mm.

463,60

201,70

115,90

Q. 125 mm.

695,40

300,76

173,85

Quota de Servei per comptador de :

Aigua

Clavegueram

Tarifa de subministrament per consum
:

€/m3

Fins a 18 m3 trim.

€/m3

0,2926

0,0732

De 18 a 36 m trim

0,6291

0,1573

De 36 a 54 m3 trim

0,9656

0,2414

1,3021

0,3255

3

3

Excés de 54 m trim

PER A TOTS ELS USOS D'INCENDI
Quota servei

Quota Servei

Quota servei

Aigua

Inversions

Clavegueram

€ trimestre

€ trimestre

€ trimestre

1 polzada

80,96

22,56

20,24

1 1/2 polzades

98,52

42,61

24,63

2 polzades

150,67

65,16

37,67

2 1/2 polzades

231,80

100,25

57,95

3 polzades

324,52

140,35

81,13

4 polzades

463,60

201,70

115,90

Quota de Servei per comptador de :

Tarifa de subministrament per consum
:
Bloc unic

Aigua

Clavegueram

€/m3

€/m3

0,6291

CONSUMS MUNICIPALS
Gratuïts

El clavegueram que s’aplica és: un 25% de la suma dels conceptes Quota de Servei
Aigua i consum aigua.
Segon.- Trasllat al Concessionari i a la Comissió de Preus de Catalunya de l’expedient
annex, juntament amb l’acord d’aprovació de la Corporació Municipal, segons el que
estableixen les normes vigents sobre el regim procedimental de preus autoritzats i
comunicats abans esmentat.”
Per fallada tècnica de la ràdio les intervencions d’aquest punt no s’han pogut reproduir
de forma fidel.
Sr. Postigo: celebrem que finalment s’aprovin les tarifes de l’aigua. A la tercera va la
vençuda! Allò que varem dir, que varem denunciar en el ple del mes de maig, finalment
s’ha confirmat i l’equip de govern s’ha vist obligat a rectificar. No ho diem com a
retret, pensem que és de savis rectificar...encara que sigui a instancies dels grups de
l’oposició.

0,1573

En la proposta inicial, no es produïa una puja progressiva del consum d’aigua, no es
penalitzava el major consum en la mateixa proporció, més aviat tot el contrari: així el
primer tram (el consum que podríem considerar bàsic o imprescindible) tenia un
increment del 20%, mentres que en alguns casos del tercer tram, amb prou feines
passava del 3% o fins i tot no s’incrementava.
Malgrat tot, ens sap greu dir que encara hem detectat un seguit d’errades que haurien
de ser objecte de les corresponents modificacions:
-

En el punt primer del dictamen hauria de dir “pels conceptes de quota de servei
i tarifa de subministrament” atès que ni la quota fixa del servei ni la
conservació de comptadors existeixen.
Pel que fa a la “tarifa de subministrament...” hauria de ser “de 18 a 36 i de 36
a 54 m3 trim”.
Pel que fa a les diferències, segons el nombre de persones, si es modifica el punt
anterior ja està bé, sinó s’ha de modificar el tercer tram “37”.

Pel que fa a la novetat de tenir en compte el nombre de persones en la tarifa de
subministrament, no només en el cànon, lamentem la modificació que no és tant
avantatjosa.
El nostre vot serà favorable.
S’aprova per unanimitat.
B.3 Acord de bonificació de l’ICIO a favor del Departament d’Educació.
Es posa en consideració del Ple el dictamen aprovat per la Comissió Informativa nº 2
de data 8-7-2008, amb el següent contingut:
“En data 23.5.2008 i registre d’entrada núm. 1864, els Serveis Territorials a Girona, del
Departament d’Educació presenten una sol·licitud de llicència d’obres per a la
instal·lació d’un mòdul prefabricat al CEIP Lacustària ubicat al carrer Lleó I, núm. 6,
En aquest mateix escrit demanen una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres donat que es tracta d’una construcció
d’especial interès o utilitat municipal, en base al que disposa l’article 103.2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals,
Per Decret d’alcaldia de data 26 de juny de 2008 es concedeix llicència d’obres per a la
instal·lació de l’esmentat mòdul prefabricat generant una liquidació de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres per un valor de 213,96 € (rebut núm. 100),
Així mateix l’article 4.2 de l’ordenança fiscal núm. 3 de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres disposa que es concedirà una bonificació del 95% de la quota de
l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.

Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres,
Per això, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Declarar la instal·lació d’un mòdul prefabricat al CEIP Lacustària ubicat al
carrer Lleó I, núm. 6 com una construcció d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials i culturals.
Segon.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres tal com disposa l’article 4.2 de l’ordenança fiscal núm. 3, deixant
sense efecte la liquidació núm. 100 per un valor de 217,96 euros.
Tercer.- Emetre nova liquidació per un valor de 14,70 euros corresponent als conceptes
següents:
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres : 213,96 € - 203,26 € (95% bonificació) = 10,70 €
Taxa per expedició de documents administratius : 4,00 €
= 4,00 €
TOTAL = 14,70 €.”
No es produeixen intervencions.
S’aprova per unanimitat.
B.4 Acord d’aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de Salut.
Es posa en consideració del Ple el dictamen aprovat per la Comissió Informativa nº 1
de data 8-7-2008, amb el següent contingut:
“El Consell de Salut és crea com a una eina de treball per vetllar que el Departament de
Salut de la Generalitat garanteixi els recursos necessaris pel bon funcionament de l’àrea
bàsica de salut de Llagostera, i per tractar de la resta de qüestions sanitàries d’interès
municipal.
El Ple de l’Ajuntament, en data 4 d’octubre de 2007, va acordar aprovar crear el Consell
Municipal de Salut, i aprovar inicialment el seu reglament de funcionament, i es va
publicar l’acord en el BOP. Núm. 210, de 26 d’octubre de 2007.
L’expedient es va sotmetre a informació pública i a diferents processos de participació
ciutadana, per tractar d’assolir un consens en el redactat del reglament.
La competència per aprovar el reglament correspon al Ple de la corporació, segons
preveu l’article 22-2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
La tramitació a seguir per a l’aprovació del reglament és la mateixa que s’ha de seguir
per l’aprovació d’ordenances en general d’acord amb allò previst als articles 60 i
següenst del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, en relació amb l’article 178 del
Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
En aquest sentit disposa l’article 63 del ROAS que l’avantprojecte del reglament haurà
de ser aprovat inicialment pel Ple; l’acord d’aprovació i el projecte s’hauran de sotmetre
a informació publica i audiència dels interessats, mitjançant anunci als diaris oficials i al
tauler d’anuncis de la Corporació, per un període mínim de 30 dies, perquè es puguin
presentar reclamacions i suggeriments; les que es presentin seran resoltes i el projecte

s’aprovarà definitivament pel Ple. En el cas que no hi hagués cap reclamació o
suggeriments, l’acord inicial esdevindrà definitiu.
L’acord d’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 65-1 i 2 del ROAS, s’adoptarà per
la majoria simple del Ple de la Corporació. De l’acord i de la còpia íntegra i fefaent del
reglament se n’haurà de donar trasllat a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya.
El reglament haurà d’ésser públic, en el seu text íntegre, al BOP, a més del tauler
d’anuncis de la Corporació. També s’haurà d’anunciar al DOGC la referència del BOP
en què el text del reglament s’hagués publicat.
Es per tot això que es proposa a la Comissió Informativa l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Aprovar definitivament el text del Reglament del Consell municipal de Salut,
que es transcriu tot seguit :
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
Article 1. Naturalesa i missió
1.1 El Consell de Salut és un òrgan sectorial de participació ciutadana i associativa de
l’Ajuntament de Llagostera.
1.2 La missió del Consell de Salut és l’assessorament, consulta, supervisió i seguiment de
l’activitat de l’Ajuntament de Llagostera en aquesta matèria. Les conclusions, propostes i
recomanacions que el Consell de Salut emeti, en exercici de les seves competències, són
consultives, raó per la qual no tenen caràcter vinculant.
Article 2. Objectius generals
Els objectius generals del Consell de Salut són:
a) Canalitzar la participació ciutadana en l’àmbit de la salut en el municipi.
b) Aconseguir una deliberació de qualitat sobre els serveis públics de salut prestats a la
ciutadania i a la comunitat.
c) Tenir en compte, en els processos de presa de decisions, la diversitat social present al
municipi, per adaptar-hi les polítiques sanitàries i, en general, les polítiques d’abast
social.
d) Contribuir a la millora de la salut de la població de Llagostera.
Article 3. Composició del Consell de Salut
3.1 El Consell de Salut estarà composat pels òrgans següents:
a) La Presidència
b) La vicepresidència
c) El Ple
3.2 La Presidència correspon a l’Alcaldia o regidor en qui delegui.
3.3 La Vicepresidència correspon al membre del Consell que designi l’Alcaldia.

3.4 El Ple del Consell de Salut estarà format pel nombre de membres que determini el Ple de
l’Ajuntament, a més del president, i sempre amb subjecció als criteris següents:
a) Un regidor de cadascun dels grups municipals del consistori.
b) Un màxim de 5 professionals de l’àmbit de la provisió de serveis de salut al poble. Les
persones designades hauran de provenir de línies assistencials o de salut pública
diferents, d’entre els professionals que desenvolupen les seves funcions a Llagostera.
c) Un màxim de 7 representants d’entitats i associacions, amb prioritat per aquelles que
tinguin la seva activitat principal en aquest sector.
d) Excepcionalment, es podrà designar com a membres del Consell de Salut a
representants dels veïns, de col·lectius socials o grups culturals del poble, que no
tinguin mecanisme de representació col·lectiva.
Article 4. Designació i nomenament dels membres
4.1 El Consell de Salut es renovarà cada 4 anys, coincidint amb la meitat del mandat electoral.
Els membres que siguin càrrecs electes seran renovats a l’inici de cada mandat.
4.2 El Ple de l’Ajuntament determinarà els regidors, professionals, les entitats o associacions i
la resta de membres que composaran el Consell de Salut. L’acord plenari d’aprovació requerirà
de la majoria de dos terços dels seus membres.
4.3 Una vegada adoptat l’acord a què fa referència l’apartat 2, les entitats i associacions
designades proposaran els seus representants a l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament, la qual
formalitzarà els corresponents nomenaments.
4.4 Malgrat que la composició del Consell de Salut restarà determinada per un període de 4
anys, les entitats i associacions podran proposar a la Presidència el cessament i nomenament
de nous representants al llarg del període esmentat.

Article 5. Drets dels participants
Els membres del Consell de Salut tenen dret a:
a) Sol·licitar a la Presidència la convocatòria d’una sessió del plenari, a petició d’un mínim
d’un terç dels seus membres.
b) Demanar a la Presidència la presència de persones que, pels seus coneixements, la
responsabilitat que desenvolupen o per altres motius, estan en condicions de realitzar
aportacions d’interès.
c) Sol·licitar a la Presidència la introducció de punts a l’ordre del dia en la següent
convocatòria, sempre que aquest no hagi estat tancat i enviada la convocatòria, segons
l’art. 13.3.
d) Disposar de la informació necessària per exercir les seves funcions.
e) Fer aportacions i propostes.
Article 6. Deures dels membres

Els membres del Consell de Salut es comprometen a assistir a les sessions, sempre que hagin
estat convocades reglamentàriament, segons s’expressa en l’article 13.3. En cas de reiterades
absències injustificades, la Presidència podrà sol·licitar la substitució o renúncia.
Article 7. Funcions del Consell de Salut
7.1 Correspon al Consell de Salut analitzar propostes d’actuació, deliberar sobre elles i, en el
seu cas, formular-les davant el Ple de l’Ajuntament.
Aquestes propostes estaran en relació amb els àmbits següents:
a) Les polítiques de salut, i de serveis socials si escau, i el seu impacte en la població del
municipi.
b) Els objectius de salut i socials, si escau, en relació amb la salut pública, l’atenció
especialitzada, l’atenció primària, l’atenció sociosanitària i la salut mental.
c) La qualitat dels serveis del sistema de salut i del sistema de serveis socials, quan
escaigui, i, en especial, de l’establiment d’instruments d’avaluació.
d) L’ordenació, les prioritats i la coordinació dels recursos sanitaris i, en el seu cas,
socials.
e) Els mapes sanitari, sociosanitari i de salut mental i el pla de serveis del territori.
f)

Els altres plans i programes que afectin, directa o indirectament, a la població del
municipi.

g) Qualsevol altre matèria que faci referència a la promoció, la prevenció, la protecció i la
vigilància de la salut, així com a l’assistència sanitària i sociosanitària en el poble.
7.2 També correspon al Ple del Consell de Salut,
a) Col·laborar en la difusió de polítiques de salut.
b) Constituir comissions i grups de treball amb les funcions que li sigui encomanades
específicament en l’àmbit de les seves competències.
Article 8. Funcions de la Presidència
Correspon a la Presidència:
a) Exercir la representació del Consell de Salut.
b) Convocar, suspendre i aixecar les sessions del Consell de Salut.
c) Programar les sessions del Ple i altres activitats i fixar-ne l’ordre del dia, tenint en
compte, si escau, les peticions dels altres membres formulades amb antelació suficient,
segons estableix l’article 13.3 d’aquest Reglament.
d) Presidir les sessions del Ple, moderar i dinamitzar les reunions.
e) Elevar les propostes d’actuació, les recomanacions i, en general, els resultats de les
deliberacions del Ple del Consell de Salut a la Junta de govern o al ple del consistori.
f)

Exercir les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de president del
Consell de Salut.

Article 9. Funcions de la vicepresidència
La vicepresidència realitzarà les funcions següents:
a) Substituir el president en els casos d’absència, malaltia o altres causes de força major.
b) Col·laborar amb la Presidència del Consell de Salut i desenvolupar les funcions que li
delegui o encomani.
Article 10. Assistència a les reunions
10.1 A més dels seus membres, podran assistir i participar en les deliberacions que tinguin lloc
a les sessions del Ple del Consell de Salut, amb veu però sense vot, experts, entitats de la
societat civil i ciutadans a títol individual, si tots ells són convocats o convocades per la
Presidència a iniciativa pròpia o bé a petició d’algun membre del Consell de Salut. L’assistència
haurà de quedar justificada per l’ordre del dia.
10.2 Els membres del Ple del Consell de Salut no podran delegar la seva presència ni el seu
vot en altres persones, encara que també siguin membres del Consell de Salut.
Article 11. La dinamització
11.1 La presidència assumirà la responsabilitat de dinamitzar el Consell de Salut,
desenvolupant entre altres les funcions següents:
a) Preparar la documentació necessària que tingui relació amb els temes de debat,
inclosos a l’ordre del dia de les sessions.
b) Elaborar els informes que continguin les propostes, els suggeriments i recomanacions
deliberades i acordades en el Ple i les conclusions.
c) Coordinar, en el seu cas, l’activitat dels grups de treball que es creïn per a la preparació
dels temes de debat dels plenaris.
d) Donar suport als membres del Ple del Consell de Salut en el desenvolupament de les
seves funcions i facilitar tota la informació que sigui necessària a tal efecte.
e) Dissenyar, canalitzar i coordinar les propostes d’actuació que aprovi el Consell de Salut
en el marc dels altres processos de participació previstos en l’article 14 d’aquest
Reglament.
f)

Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de dinamitzador.

Article 12. La Secretaria
12.1 El Consell de Salut podrà designar, a un dels seus membres, com a secretari o secretària.
Altrament la secretaria serà exercida per un treballador de l’Ajuntament especialment delegat
per a aquesta funció.
12.2 Correspon a la Secretaria aixecar acta de les reunions, la qual ha de contenir la indicació
de les persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps, els punts
principals de la deliberació, la forma i els resultats de la votació, si fos el cas, i el contingut dels
acords. L’acta ha d’anar signada pel secretari amb el vistiplau de la Presidència i s’ha d’aprovar
en la mateixa reunió o en la següent.
Article 13. Periodicitat de les reunions

13.1 El Ple del Consell de Salut es reuneix en sessió ordinària dues vegades l’any, per
convocatòria de la Presidència, bé a iniciativa pròpia o bé a proposta d’un terç dels seus
membres.
13.2 El Ple del Consell de Salut es reuneix en sessió extraordinària sempre que el convoqui la
Presidència per iniciativa pròpia o a petició d’una tercera part dels seus membres.
13.3 Cada membre del Consell haurà de rebre la convocatòria de qualsevol de les sessions
abans esmentades amb una antelació mínima de 2 dies.
Sempre que sigui possible, prèviament al lliurament de la convocatòria s’enviarà un esborrany
de la mateixa a tots els membres del ple, per tal que aquests, en un termini de 48 hores, puguin
formular les propostes que creguin oportunes en relació amb els punts fixats a l’ordre del dia,
segons es preveu a l’article 5 c) d’aquest Reglament. Transcorregut l’esmentat termini,
s’enviarà la convocatòria definitiva amb les aportacions o les propostes que s’hagin formulat
per part dels membres del Ple. En el cas que no s’hagi produït alteració de l’ordre del dia es
donarà per definitiu l’esborrany inicialment lliurat, sense que pugui ser objecte de més
modificacions, excepte cas de justificada urgència.
La tramesa es realitzarà preferiblement per via electrònica, llevat d’aquelles persones que ho
demanin expressament. En tot cas, la convocatòria inclourà la data, l’hora i el lloc de la sessió a
més de l’ordre del dia i la informació necessària pel desenvolupament de les deliberacions.
Article 14. Adopció d’acords i resultats de les deliberacions
Els acords del Ple del Consell de Salut s’adoptaran per consens dels seus membres. En cas
que fos necessari prendre un acord o posicionament per votació, aquesta serà vàlida si
s’adopten per majoria simple dels membres que es trobin presents en el moment de la votació.
Aquests han de representar, almenys, el 51 % dels membres del Consell de Salut amb dret a
vot i han d’haver estat convocats degudament, segons s’expressa a l’article 13.3 d’aquest
document. En cas d’empat, el vot de la presidència tindrà valor diriment.
Article 15. Altres processos de participació
El Consell de Salut podrà proposar a la Junta de govern de l’Ajuntament la realització d’altres
processos de participació, com enquestes deliberatives, taules de debat o jornades, per fer
consultes, avaluació o difusió dels acords o actuacions del Consell de Salut i també per tractar
temes amb més profunditat. Aquestes jornades seran obertes a la totalitat de la ciutadania.
Article 16. Mitjans personals i materials
L’Ajuntament ha de posar a disposició del Consell de Salut els mitjans personals i materials per
complir amb les seves funcions.

Segon.- Publicar el text del reglament en el BOP, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i
anunci de referència en el DOGC.
Tercer.- Designar com a membres del Consell municipal de Salut :
CiU : Montserrat Vilà Añón
IxLL : Eduard Galobardes Jorba
PSC : Jesus Torrent Bosch
ICV- EuiA : Montserrat Masdevall Roca
ERC : Eugènia Comas Alsina

Quart.- Trametre l’acord al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
i a la Subdelegació del Govern de l’Estat.
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde tant àmpliament com en Dret sigui possible per a
l’execució dels presents acords i signatura de quants documents se’n derivin.”
Es produeixen les següents intervencions :
Sr. Postigo: Després de 9 mesos des de la presentació inicial d’aquest Reglament ens
felicitem que finalment l’aprovem de forma definitiva. Contrariament a “l’ànim de
revenja” que de tant en tant ens adjudica el grup municipal de CIU, d’aquesta
“aportació crítica i buida de contingut” que ens atribueix, considerem que hem fet una
aportació important amb la redacció i presentació d’aquesta proposta de reglament,
que res té a veure amb el que es va presentar inicialment.
Malgrat es pretengui silenciar, per part de l’equip de govern, el Reglament de
participació ciutadana és vigent i dona sopluix a aquest nou òrgan. Igualment cal dir
que amb la constitució d’aquest consell es tira endavant una de les accions previstes al
PALS (la 6.3.1.).
En aquest moment pensem que és necessari comentar els precedents, els antecedents
d’aquest nou consell. Així veiem com ara es dona continuïtat a un consell que ja es va
constituir amb anterioritat per l’Ajuntament, malgrat no fer-ho formalment, amb
l’objectiu de fer seguiment de la implantació de l’ABS i tractar la problemàtica del
transport sanitari. D’altres iniciatives no varen tenir tant bon resultat, com pot ser
l’exemple de l’associació sense ànim de lucre “Foment de Llagostera” que es va
caracteritzar per la seva inactivitat.
Pensem que aquest és el bon camí, per una banda la participació dels llagosterencs,
dels usuaris del servei sanitari, i per l’altra el treball de la regidora i de l’equip de
govern. No és un bon camí la recollida de signatures promoguda per l’Ajuntament, ni
facilitar pancartes per organitzar una manifestació contra el Departament de Salut. Cal
treballar!, i el millor exemple és veure tot el que es va aconseguir la darrera legislatura
amb diàleg, presionant quan calia i consensuant quan convenia. Aquesta manera de fer
va permetre que s’ampliés el dispensari, que hi hagués un quart metge, assistenta
social, un nou mòdul de pediatria, un reforç administratiu, un reforç d’estiu amb un 5è
metge, un reforç de les urgències els caps de setmana de l’estiu, etc.
El nostre vot serà favorable.
Sra. Comas: Voldria dir que aquest és un altre exemple de les aportacions tant de
l’equip de govern com dels partits de l’oposició i en aquest cas el document bàsic va
sortir o el va portar Iniciativa, que hi varem estar treballant a les reunions que varem
fer. És veritat que el reglament es va aprovar inicialment el 4 d’octubre del 2007 però
tal i com en Ramon va comentar aquell dia tot és millorable i ho llegit avui a l’acta i
m’ha fet gràcia. És un reglament que crec que portarà a Llagostera tots aquests
objectius que deia en Lluís que constaven al reglament i que ajudarà a aquests
suggeriments del Consell de Salut puguin tirar endavant. El nostre vot serà a favor.

Sr. Soler: A veure, jo no tinc ganes de dir res però vist que s’està trencant la lluna de
mel, home... moltes gràcies a les aportacions d’Iniciativa. Però, en tot cas si volem ser
una mica objectius això s’ha fet gràcies a una iniciativa que des del primer dia va
mostrar l’equip de govern que era la de crear un organisme de participació que una de
les prioritats era precisament els serveis sanitaris del poble i per tant això està fet. S’ha
fet amb la participació de tothom. S’han de reconèixer les aportacions com és lògic ho
hem dit abans. També m’agradaria que reconegués la voluntat, primera, de fer un
òrgan participatiu quan se’ns diu que no fem mai participació ciutadana. Segona,
s’han trigat nou mesos ! Bé, l’anterior reglament de participació va trigar 4 anys.
Però, en tot cas anirem aprenent amb el temps de fer reglaments i en qualsevol dels
casos crec que l’objectiu és evident , s’està aconseguint el que es volia i per tant,
moltes gràcies per les aportacions de tots.
Sra. Vilà: Bé, només això d’agrair-vos. Per al·lusions d’en Lluís, l’equip de govern
està per donar suport a la gent del poble. A mi m’han fet arribar les signatures, és
veritat, però no ha estat l’Ajuntament qui ha engegat això i jo les faré arribar al
Departament i amb molta honra ho faré. I lo de les pancartes, se’ns ha demanat i si la
gent vol tenir iniciativa per reivindicar la millora dels serveis sanitaris, que ho facin.
Nosaltres pensem i ho hem manifestat en altres ocasions que la nostra intenció és
seguir parlant i aconseguir millores pels serveis sanitaris del poble. D’entrada ja
n’hem anant aconseguint. Tenim les cures que sin ara no es feien. En Jesús n’és
conscient. Ell em va acompanyar a un parell de reunions que hem tingut i apart hem
aconseguit un altre metge de reforç. De mica en mica s’omple la pica que es diu.
Sr. Alcalde: Bé, heu votat? Tots a favor.
S’aprova per unanimitat.
B.5 Acord d’aprovació inicial dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i Gestió
del Massís de Cadiretes-Ardenya.
Es posa en consideració del Ple el dictamen aprovat per la Comissió Informativa nº 2
de data 8-7-2008, amb el següent contingut:
“El Ple de l’Ajuntament, en data 15 d’abril de 2004, va acordar aprovar la proposta
d’Estatuts del Consorci per a la Protecció i Gestió del Massís Cadiretes-Ardenya, amb
el benentès que l’aprovació està supeditada a la modificació del redactat de l’apartat 2on
de l’article 19 en el sentit que : “les aportacions dels municipis es faci en funció de la
capacitat econòmica”, i no proporcionalment a la seva superfície al PEIN i a la seva
població. No consta que es fes cap més tràmit per part de l’Ajuntament de Llagostera.
El Consorci per a la Protecció i Gestió del Massís Cadiretes-Ardenya,és una entitat
pública associativa local de caràcter voluntari, que té per objecte :
 Vetllar per una gestió sostenible i pel manteniment de tots els valors naturals,
culturals i paisatgístics del seu àmbit d’actuació.
 Proposar, encarregar i desenvolupar propostes de gestió per millorar i preservar
aquest territori.
 Regular i reconduir les activitats lúdiques i de tota mena que es desenvolupen a
la zona de referència.

 Potenciar l’atractiu ambiental.
 Coordinar les diferents actuacions que es puguin dur a terme.
 Promoció d’aquest espai.
 Qualsevol altre que els membres de l’Assemblea general considerin oportuns.
Els representats dels diferents municipis han convingut la redacció dels estatuts i un
calendari de seguiment per la posada en funcionament del consorci, únicament amb
inclusió de dos canvis : l’exclusió del municipi de Blanes i posar l’expressió “aportació
inicial única” al final de l’article 19.
L’article 313.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) preveu que els acords per crear
consorcis i aprovar els seus estatuts s’han d’adoptar amb el vot favorable de la majoria
absoluta de membres de la Corporació, per la qual cosa, i en aplicació de l’article
22.2.p) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
correspondrà la seva aprovació al Ple de la Corporació, de forma indelegable.
L’apartat tercer d’aquest mateix article disposa que l’acord esmentat juntament amb els
estatuts s’han de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, en la forma
que estableix l’article 160 del ROAS. A tals efectes, s’haurà d’inserir anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com
al Tauler d’anuncis de la Corporació. En el cas que no es presentin al·legacions, la
modificació dels estatuts es considerarà definitivament aprovada.
Es per tot això que es proposa a la Comissió Informativa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per
a la Protecció i Gestió del Massís Cadiretes-Ardenya, integrat pels municipis de
Llagostera, Tossa de Mar, Caldes de Malavella, Santa Cristina d’Aro, Lloret de Mar,
Sant Feliu de Guíxols i Vidreres, quin contingut es transcriu literalment :
ESTATUTS DEL CONSORCI PER LA PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL MASSÍS
D’ARDENYA-CADIRETES
Capítol I. Disposicions generals
Article 1
1. El Consorci del Massís d’Ardenya-Cadiretes es constitueix com a entitat pública de caràcter
associatiu per acomplir les finalitats assenyalades en aquests estatuts.
L’àmbit territorial compren els municipis de Caldes de Malavella, Llagostera, Lloret de Mar,
Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar i Vidreres.
2. A més de les entitats fundadores, podran formar part del Consorci les altres persones físiques
i jurídiques, públiques o privades que, sense ànim de lucre, es trobin interessades en la protecció
i gestió del Massís d’Ardenya-Cadiretes.
3. L’àmbit territorial d’actuació compren l’espai definit pel Pla d’Espais Naturals d’Interès
Natural (PEIN) del Massís d’Ardenya-Cadiretes i els àmbits d’influència dels municipis que
pertanyin al Consorci.
4. El Consorci es constitueix per un temps indefinit.
Article 2

L'entitat consorciada té el nom de Consorci del Massís d’Ardenya-Cadiretes i gaudeix de
personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.
Article 3
El Consorci té el seu domicili al Centre Cívic Municipal de Vidreres (C/Orient 122). La seu
podrà ser modificada pel propi Consell entre els representants de les entitats consorciades.
Les reunions poden tenir lloc a les cases consistorials de qualsevol dels municipis, o entitats
consorciades.
Article 4
Són finalitats del Consorci del Massís d’Ardenya-Cadiretes:
a) Vetllar per una gestió sostenible i pel manteniment de tots els valors naturals, culturals i
paisatgístics del seu àmbit d’actuació.
b) Proposar, encarregar i desenvolupar propostes de gestió per millorar i preservar aquest
territori.
c) Regular i reconduir les activitats lúdiques i de tota mena que es desenvolupen a la zona de
referència.
d) Potenciar l’atractiu ambiental.
e) Coordinar les diferents actuacions que es duguin a terme .
f) Promoció d’aquest espai.
g) Qualsevol altre que els membres de l’Assemblea General considerin oportuns.
Capítol II. Òrgans de govern i gestió
Article 5
Són òrgans de govern i gestió del Consorci del Massís d’Ardenya-Cadiretes: el Consell, el
president, el vicepresident i el gerent.
Article 6
El Consell constitueix l'òrgan superior de govern i té la composició següent:
a) El President, que serà elegit pel propi Consell entre els representants de les entitats
consorciades.
b) El Vicepresident, que serà elegit també pel propi Consell entre els representants de les
entitats consorciades.
c) Consellers: un representant de cada entitat consorciada.
d) El gerent.
Article 7
Són atribucions del Consell:
a) Elegir el President i el Vicepresident.
b) Nomenar el gerent.
c) Elegir el secretari~interventor i el tresorer.

d) Aprovar el pressupost, i també les seves modificacions i liquidacions.
e) Adquirir i alienar béns i drets del Consorci.
f) Aprovar el reglament de règim interior que desplegui aquests estatuts.
g) Aprovar el compte anual.
h) Aprovar l'admissió de nous membres al Consorci.
i) Modificar els estatuts.
j) Aprovar ordenances fiscals per a la prestació de serveis.
k) Dissoldre el Consorci.
l) Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball i fixar les seves retribucions.
m) Controlar la resta d’òrgans del Consorci.
n) Contractar les obres, els serveis i els subministraments que superin el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost.
o) Aprovar el programa d'actuació del Consorci i la memòria anual formulada pel gerent.
p) Aprovar les operacions de crèdit i de tresoreria.
q) Acceptar donacions, deixes i herències a favor del Consorci.
r) Les que no estiguin assignades expressament a cap altre òrgan de govern.
Article 8
Són atribucions del president:
a) Representar el Consorci.
b) Redactar l'ordre del dia, convocar, presidir i aixecar les sessions i dirimir els empats amb el
vot de qualitat.
c) Ordenar la publicació dels acords del Consorci.
d) Exercir la direcció superior del personal.
e) Nomenar, contractar, separar i sancionar el personal del Consorci.
f) Elaborar i executar el pressupost dintre dels límits que li marquen aquests estatuts.
g) Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència.
h) Aprovar la contractació d'obres i serveis que no ultrapassin l'import del 10% dels recursos
ordinaris del pressupost.
i) Autoritzar, disposar i reconèixer obligacions que no superin individualment el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost.
j) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres del Consorci.
k) Ordenar el pagament de totes les obligacions prèviament reconegudes.
Article 9
Són atribucions del Vicepresident:
a) Substituir el president en la totalitat de les seves funcions, en cas de vacant, absència o
malaltia que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions.
b) Aquelles atribucions que expressament li delegui el President o el Consell.
Article 10
El gerent del Consorci assumeix la direcció amb les competències següents:
a) Executar els acords del Consell i del president.
b) Organitzar i supervisar els serveis.
c) Elaborar el programa d'actuació i formular la memòria de la labor realitzada a cada exercici
econòmic.

d) Proposar un pla anual d'actuacions.
e) Assumir la representació del Consorci en les funcions externes de caràcter tècnic
(autorització de la sortida temporal dels fons conservats, etc.).
f) Assistir a les sessions del Consell amb veu però sense vot.
g) Les altres que el Consell o el President li encarreguin.
Capítol III. Funcionament i règim jurídic
Article 11
1. El Consell celebrarà sessions ordinàries amb la periodicitat que estableixi el propi Consell i
sessions extraordinàries quan ho requereixi el president o ho demani la quarta part, al menys,
dels Consellers.
2. La convocatòria de les sessions, a la qual s’acompanyarà l’ordre del dia de la sessió, serà
notificada als Consellers amb una antelació mínima de dos dies hàbils, excepte les sessions
urgents.
Article 12
1. Per la vàlida celebració de les sessions serà necessària la presència de la majoria absoluta dels
membres del Consell en primera convocatòria i un mínim de tres membres en segona
convocatòria una hora més tard.
2. Els assumptes s’aprovaran per majoria simple dels presents, i els empats els decidirà el
President amb el vot de qualitat.
3. Serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del
Consell per l’adopció d’acords en les següents matèries:
a) Modificació dels Estatuts.
b) La contractació d’operacions de crèdit.
c) El nomenament de President i Gerent.
d) La dissolució del Consorci.
Article 13
1. En tot el que no està previst en els articles anteriors quant al funcionament del Consell,
regiran les disposicions de règim local que regulen el funcionament del Ple dels Ajuntaments.
2. Quant al procediment, el Consorci es regirà per la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local i per la legislació estatal sobre Procediment Administratiu Comú.
Article 14
Contra els acords del Consell i resolucions del President que posen fi a la via administrativa, els
interessats podran, previ recurs de reposició en els casos que procedeixi, exercir les accions que
corresponguin davant la jurisdicció competent.
Capítol IV. Personal
Article 15

1. El Consorci comptarà amb un secretari~interventor i un tresorer, que han d'assistir, amb veu i
sense vot, a les reunions del Consell. Aquests llocs de treball s'han de cobrir amb funcionaris
que exerceixin les seves funcions en algun dels ens consorciats. Aquests funcionaris no caldrà
que tinguin la condició de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
2. Les funcions del secretari~interventor i el tresorer són les previstes en la legislació reguladora
del funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
Article 16
Pel desenvolupament de la resta de funcions administratives del Consorci, a més dels càrrecs
anteriors, el Consell a través de la plantilla de personal determinarà els llocs de treball
necessaris i el sistema de provisió.
Capítol V. Règim econòmic i financer
Article 17
El règim econòmic i financer del Consorci és el que estableix la normativa vigent per als ens
locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics.
Article 18
Per acomplir els seus fins, el Consorci disposarà dels recursos següents:
a) Aportacions dels ens consorciats.
b) Rendiments dels seus béns i serveis.
c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.
d) Operacions de crèdit.
Article 19
Les aportacions dels ens consorciats han de ser suficients per cobrir les despeses i les
adquisicions patrimonials necessàries per al compliment dels objectius del Consorci.
Les aportacions dels municipis es fixaran al pressupost anual proporcionalment a la seva
superfície dins de l’àmbit del PEIN i a la seva població.
Es fixa la quantia de 1.000 euros en concepte d’aportació inicial única.
Article 20
Els acords del Consorci que suposin aportacions de caràcter extraordinari per part dels ens
consorciats o modificació dels percentatges assenyalats per a les aportacions ordinàries, han de
ser ratificats per cadascun dels ens que hi resultin obligats.
Article 21
1. El Consorci elaborarà un pressupost anual que constituirà l’expressió xifrada, conjunta i
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer i dels drets que prevegi liquidar
durant l’exercici, que coincidirà amb l’any natural.

2. El pressupost s’elaborarà i aprovarà seguint l’estructura i normativa que reguladora dels
pressupostos de les entitats locals.
Capítol VI. Modificació dels estatuts i dissolució del Consorci.
Article 22
La modificació d'aquests estatuts ha de ser aprovada pel Consell del Consorci i posteriorment
ratificada per totes les entitats consorciades, amb les mateixes formalitats que per a la seva
aprovació.
Article 23
La dissolució del Consorci es pot produir:
a) Per una disposició legal.
b) Per la impossibilitat d'acomplir les seves finalitats.
c) Per un acord del Consell.
Article 24
1. L’acord del Consell sobre la dissolució del Consorci especificarà la forma de liquidar l’actiu i
el passiu i de revertir les obres o instal·lacions a les entitats consorciades, basant-se en la
ponderació dels criteris de preservació de l’interès públic i d’equitat respecte a les aportacions
que hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la duració del Consorci.
2. Així mateix, l'acord de dissolució haurà de determinar la destinació del personal del Consorci
a les plantilles corresponents dels ens consorciats.
Article 25
Els ens consorciats, amb un preavís de sis mesos, poden separar-se del Consorci sempre que
estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions amb aquest i garanteixin els
compromisos que hi hagi pendents.
Disposició final
En tot allò no previst en aquests Estatuts s’aplicarà la normativa sobre Règim Local vigent a
Catalunya.

Segon.- Sotmetre a informació pública, pel termini de 30 dies, el present acord i el text
dels estatuts, procedint a l’exposició pública dels mateixos mitjançant edicte que
s’insertarà en el BOP, DOGC i en el Tauler d’edictes de la Corporació. En el supòsit
que en l’esmentat termini no es presentin reclamacions, s’entendrà aprovat
definitivament.
Tercer.- Comunicar aquest acord als municipis de Tossa de Mar, Caldes de Malavella,
Santa Cristina d’Aro, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Vidreres.
Quart.- Trametre l’acord a la Diputació de Girona, i Consells Comarcals del Gironès,
la Selva i el Baix Empordà, als efectes previstos a l’article 150-1 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Cinquè.- Designar com a representant de l’Ajuntament de Llagostera en el Consorci el
Titular de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament, o regidor en qui delegui.
Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde, en tant àmplies facultats com en Dret sigui possible, per a
l’execució d’aquest acord.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Vilella: Bé, bona nit a tothom. Això es tracta de l’aprovació inicial d’uns estatuts
que han estat consensuats per diferents municipis que formen part del massís dels
quals són: Caldes, Llagostera, Lloret, Sant Feliu, Santa Cristina, Tossa de Mar i
Vidreres. De fet ja hi havia uns estatus aprovats aquí a Llagostera , el què passa que
estan aprovats del 2004, que era de l’antic equip de govern. S’ha canviat. Els altres
ajuntaments també hi ha equips de govern que han canviat. I doncs de fet, l’Ajuntament
de Vidreres que va ser el primer que va començar a moure els fils per tornar-nos a
trobar, doncs ens va assentar i varem creure que era convenient rectificar els estatus
perquè també s’hi ha entrat alguna petita modificació. I els estatuts bàsicament és per
vetllar per la gestió sostenible i manteniment de tots els valors naturals, poder fer algun
pla. I després, com a consorci, tenir més força alhora d’anar a la Diputació i
aconseguir subvencions i que tot sigui molt més fàcil en comptes que si cada municipi
hagués d’anar pel seu compte i així cada grup aconseguir poder arribar a fer coses
bones pel massís. De fet, l’exposició és curta però aquests són els estatuts bàsics que a
vegades per començar no cal complicar-se molt la vida. No sabem si això comportarà
un altre dia a adherir-nos al Consorci de les Gavarres. De moment comencem sols i la
qüestió és poder començar. I res més.
Sr. Torrent: Ja que provenim d’un acord de tots els ajuntaments implicats en el
Consorci aquest. Simplement pel fet de rectificar-lo, per tant, el nostre vot és favorable.
Sr. Postigo: Sí, el nostre vot també és favorable. Esperem que amb aquest nou intent
ens en sortim i en els estatuts d’aquest consorci i com bé ha dit el regidor, jo no
oblidaria l’objectiu que hauria de ser principal que és el d’aconseguir que el Consorci
de Gavarres i el d’Ardenya-Cadiretes finalment en formi un d’únic i que tot aquest
territori, que en definitiva ve a ser un territori amb una certa continuïtat per la
carretera que la parteix. Doncs finalment es pugui constituir com un parc natural que
ens ajudaria molt en la promoció local d’aquesta zona.
Sr. Navarro: Bé, el nostre vot també serà favorable, per moltes raons. Com ha dit en
Jesús està promogut per molts ajuntaments i és bo que ho recolzem. Però nosaltres ja
en el propi programa dèiem de formar part activa del Consorci de l’Ardenya i vull
parlar d’això de la part activa perquè un element que em sembla que s’hauria d’haver
millorat o podia ser molt millorable és el fet de la Seu. Si no recordo malament la Seu,
la proposta del regidor, d’en Xevi Vilella, vares plantejar si no m’equivoco que havies
demanat que fos Vidreres, no?
Sr. Vilella: No, jo no vaig proposar que fos Vidreres. Jo vaig dir que la seu als antics
estatuts era Llagostera. Jo vaig exposar que Llagostera, tenint en compte que un dels
possibles millors llocs podia ser l’Ajuntament. Hi ha la dificultat d’aparcament, quan
es convoquen reunions i la dificultat d’espai si és que després allà a on hi ha la seu, hi

d’haver el secretari, l’interventor. I després pel poc temps lliure que tenen la gent que
treballa aquí a l’Ajuntament. Després va sortir que com que les reunions es van fer a
Vidreres. Es va proposar, no a petició meva, es va proposar que podia ser Vidreres
com lloc a on podia ser la seu. De fet, en els estatuts ja posa que és Vidreres, però això
no vol dir que es pugui anar canviant, anar rotant segons convingui.
Sr. Navarro: Bé,bé. Amb matisos, però el què d’alguna manera ens interessava és el fet
aquest que no fos Llagostera. Entenem que és una oportunitat perduda, és a dir, el fet
que el consorci sigui Llagostera, vol dir que, i que em corregeixi el secretari, perquè
seria una part implicada si m’equivoco, però aniria per separat. Igual que els tècnics.
O sigui, no implicaria cap feina per l’Ajuntament de Llagostera. Al contrari, el què
implicaria és que es tindria una sèrie de gent aquí que treballarien sense que li costés
un duro a l’Ajuntament i que podria ajudar en determinats aspectes de tipus
mediambiental. Penso, no sé, m’imagino que ja no estem a temps, perquè segurament la
teva postura no s’entendria. Però, si es pogués en algun moment recuperar aquesta seu
que s’ha perdut, doncs seria bo. Hi ha altres consorcis, com el que hi ha a l’Alta
Garrotxa de Sadernes que han aconseguit coses pel municipi. Concretament, la
rehabilitació de la rectoria o a Cruïlles també. Sempre que tens el consorci o l’entitat
en el teu municipi, doncs tens més oportunitats d’aconseguir, diguem-ne beneficis o
guanys pel municipi, fins i tot la seu. Si que és veritat que si aquí no hi ha espai, doncs,
evidentment, es podria haver buscat alguna altra seu, aquesta seu es podria haver
rehabilitat i això no seria a cost de l’Ajuntament sinó a cost del consorci. Penso que ha
estat un oportunitat perduda que m’imagino que ja no hi ha possibilitats de recular.
Sr. Vilella: Bé, a veure, si que és un cost del consorci que al final qui posa els diners en
el consorci, són els ajuntaments. Si la seu és Llagostera, molts de números tenen que el
personal d’aquí hagin de fer-se càrrec de la feina del consorci pel sol fet d’abaratir
costos. Si hem d’anar a buscar una persona de fora, aquesta persona també haurà de
cobrar. També haurà de cobrar el de Llagostera, però sempre pot ser que sigui més
amb costos més reduïts. Per aquest motiu, és clar, acabem de començar i el que no
podem pretendre i degut a les condicions econòmiques dels ajuntaments anar amb uns
pressupostos desorbitats just només començar. Val més començar a poc a poc i
començar, però començar. I evidentment, i això ja és una decisió que va ser dels 7
ajuntaments, hi ha ajuntaments que han aprovat aquests estatuts.
Sr. Navarro: Si,si. A veure, no estic dient que no s’hagi d’aprovar aquests estatuts.
Nosaltres hi votarem a favor. El què diem és que s’ha perdut l’oportunitat d’aconseguir
el consorci que la seu fos a Llagostera. El què dius de despesa de personal, el mateix
costarà un tècnic que estigui situat a Llagostera que si està situat a Vidreres. I
l’aportació no aporta més, els estatuts bé que ho contemplen. No aporta més qui té la
seu, aporta qui , per tant el mateix gerent, el mateix tècnic, el mateix secretari ens
costarà si és a Vidreres que si és a Llagostera. I torno a dir, el fet que hi hagi una sèrie
de gent que està treballant dins del municipi, perjudicis no ens portarà i això per
descomptat, més aviat beneficis. Però en qualsevol cas no estem discutint els estatuts
que com ja hem dit en el propi programa creiem que s’hauria de formar part activa
d’aquest consorci.
Sr. Alcalde: Bé, també entenc que ja heu votat, i per tant queda aprovat per unanimitat.

S’aprova per unanimitat.
B.6 Acord relatiu a les festes locals per a l’any 2009.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 1 de data 8-7-2008:
“Vista la sol·licitud del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de
Catalunya de proposta de les dues festes locals per a l’any 2009.
Atès el que el Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de
treball, jornades especials i descansos, estableix que l’acord l’ha de prendre el Ple de
l’Ajuntament.
Vista l’ordre TRE/278/2008, de 2 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de
festes laborals a Catalunya per a l’any 2009,
La Comissió Informativa 1 proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Proposar com a festes locals del municipi de Llagostera per a l’any 2009 els
dies 1 i 2 de juny (dilluns i dimarts següents al diumenge de Pasqua Granada).
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Territorial a Girona del Departament de
Treball i Indústria de la Generalitat. “
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Secretari: Es proposa com a festes locals els dies 1 i 2 de juny, dilluns i dimarts
següents al diumenge de Pasqua Granada.
Sr. Alcalde: Teniu alguna cosa a dir o passem a votació?
Sr. Torrent: Hi votem a favor.
Sr. Postigo: Sí, a favor també.
Sra. Comas: A favor.
S’aprova per unanimitat.
B.7 Acord relatiu a la periodicitat de les sessions ordinàries.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 8-7-2008:
“El Ple de l’Ajuntament de data 11 de juliol de 2007 va acordar establir la periodicitat
mensual de les sessions ordinàries del Ple, que tindran lloc l’últim dimecres de cada mes
a les 21.00 hores.
Atès que l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril ,reguladora de les bases del règim
local estableix un periodicitat bimensual del plens, en el cas dels municipis amb una
població de 5.001 i 20.000 habitants.

Atès que des de l’inici de l’any s’han celebrat un total de 9 sessions plenàries, entre
extraordinàries i ordinàries, la qual cosa ha permès el despatx àgil dels diferents
assumptes què s’han plantejat.
Durant el mes de juliol està previst convocar una sessió plenària extraordinària, que
inclou els diferents temes previstos pel Ple ordinari, amb inclusió del punt de precs i
preguntes. Respecte al mes d’agost l’activitat municipal es redueix de forma
substancial, arran del període de vacances
Es per tot això que es proposa a la Comissió Informativa l’adopció dels següents acords:
Primer.- No celebrar enguany les sessions ordinàries plenàries dels mesos de juliol i
agost, tret que sobrevingui algun assumpte urgent de què tractar.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Secretari: Bé, es proposa no celebrar enguany les sessions ordinàries plenàries dels
mesos de juliol i agost, tret que no sobrevingui algun act urgent.
Sr. Alcalde: O sigui, més que res és perquè avui és un ple extraordinari però té
tractament d’ordinari perquè s’han incorporat precs i preguntes i a més a més es va
posar en coneixement dels diferents grups perquè poguessin aportar les seves mocions.
O sigui que en aquest cas diguem-ne que no es faria a excepció que pugui sortir algun
tema d’urgència el mes de juliol i el del mes d’agost és com s’ha fet sempre. O sigui que
el mes d’agost es considera inhàbil.
Sr. Torrent: Davant l’excepcionalitat d’aquest any, hi votem a favor. El què si és que
remarcar el què vaig dir a la comissió informativa, de que ens agradaria que es fessin
els plens ordinaris el dia que toca el ple ordinari. En aquest cas al juliol, hauria estat el
30 de juliol, i no hagués calgut aquest ple extraordinari d’avui. Perquè tota l’estructura
de les diferents agrupacions o diferents patronats, etcètera van en funció del calendari
aquest que està marcat. Llavors, qualsevol moviment d’aquest calendari afecta gran
part de les agendes de tothom per aquest motiu. Quant al mes d’agost, evidentment,
com s’ha fet sempre, no hi ha cap mena de problema.
Sr. Postigo: Sí, nosaltres també subscrivim les paraules d’en Jesús. Ens agradaria que
la data establerta dels plens ordinaris es respectés. Jo, i si em permets només és una
petita referència per situar el què volia dir. Avui llegia el “Parlem-ne”, aquesta
publicació tan divertida que heu tret i entre d’altres coses, s’acusava a l’anterior equip
de govern de crispació política. Jo només vull recordar que per un fet molt similar al
que estem discutint avui, de si suspeníem un ple ordinari o si convocàvem un
d’extraordinari, l’equip de govern de Convergència va agafar en bloc i va abandonar
la sessió. I ens vam veure obligats a continuar la sessió, doncs els que érem. En tot cas,
la nostra manera d’aportar alguna cosa davant la crispació política en el dia d’avui
serà mostrar l’acord ja que és un tema excepcional, si voleu, ja que és de dubtosa
legalitat perquè la llei diu que ha de ser cada dos mesos. Si voleu treure com es va
proposar la part de l’acord i no prendre’l, però nosaltres no direm res al respecte i
voldríem que fos excepcional de veritat.
Sr. Navarro: Bé, subscrivim les paraules i remarquem perquè pensem que és cert.
Només, és a dir, per llei, els municipis de 5.001 habitants han de fer un ple ordinari,

com a mínim, cada 2 mesos. No posarem cap trava a que no hi hagi aquests plens
ordinaris però si que entenem que com a Ajuntament prendre un acord que d’alguna
manera està en contra de la llei reguladora de les bases de règim local, ens sembla
agosarat, si més no. Nosaltres, a comissió informativa, com molt bé ha dit en Lluís,
nosaltres varem proposar treure aquest punt i arribar a un acord a nivell individual a
nivell de grups,no? Nosaltres, com varem dir en el seu moment, votarem en contra
perquè entenem, no perquè reivindiquem aquestes reunions ordinàries sinó perquè
penso que s’ha de ser estricte en aquest sentit i intentar complir la legalitat. Aleshores
votar a favor d’una norma que va en contra de la llei, doncs ja dic, nosaltres entenem
que vosaltres l’aporteu, entenem que vosaltres la voteu. Tornem a demanar que es
treies de l’ordre del dia; si no es treu de l’ordre del dia, nosaltres hi votaríem en
contra.
Sr. Alcalde: Bé, jo, fent referència al que deia en Lluís,no? Pel què sembla, l’equip de
govern de l’ENTESA, en algun moment donat també va proposar-ho. Que va ser quan...
bé, però ho va proposar. Avia’m, s’ha parlat d’excepcionalitat, pensa de que també,
Toni, no és que no es faci aquest ple. Es fa l’extraordinari, s’ha fet el ple del mes de
juliol, no és que no es faci cap. I a més a més, et volia fer la proposta de convocar un
ple d’aquí a 2 mesos, tocaria el mes de setembre i serien els 2 mesos. I compliria els 2
mesos.
Sr. Navarro: A veure, no sé si m’equivoco. Si aquest és extraordinari i a l’agost no se’n
fa, a mi no em surten els números. Si dieu que sí, d’acord. Només voldria fer una
apreciació sobre el què has dit: No es va aportar mai que jo recordi, i que em
corregeixi els qui en aquells moments estaven a l’Ajuntament. No es va portar mai a
aprovació. El què va passar és que com que la reunió era extraordinària i no es feia en
el moment que tocava d’ordinària, la gent va marxar. És diferent. És com si nosaltres
ara marxéssim. A veure, no estic criticant que no hi hagi els 2 plens i que no hi hagi el
ple ordinari d’ara i el ple ordinari de l’agost. Jo el què dic és que em sembla; ara si es
compleix, llavors evidentment retiro la paraula. Però que si resulta que incomplim el
què diu la gent, quina necessitat hi ha que com Ajuntament prenguem un acord que no
s’ajusta a la normativa? Ara, el Secretari, pel què sembla, diu que si que la compliríem
si féssim un ordinari al setembre. Ell doncs té la paraula.
Sr. Secretari: Si,sí. Vull fer un aclariment. Si ara aprovéssim canviar la periodicitat
dels plens i diguéssim que ara es fa cada 2 mesos que és el que marca la llei. I
diguéssim que el ple ordinari se celebraria el darrer dimecres del mes de setembre,
també tocaria fer-lo el mes de setembre. El de juliol ja no es faria perquè hauríem
canviat el règim de sessions. Vull dir que estaríem igual. Aquesta no és la proposta, la
intenció és fer plens cada mes però, excepcionalment, aquest mes de juliol, com que
hem fet aquest, a banda que des d’inici d’any se n’han celebrat 9 entre ordinaris i
extraordinaris. No és que no s’hagi complert la obligació de fer plens, perquè se n’han
fet moltíssims i a finals d’any potser se n’hauran fet 14 o 15. I s’haurà donat
sobradament compliment a la normativa de fer plens bimensuals. Que si es fan
bimensuals, el còmput evidentment serà anual. Altra cosa és que no féssim mai plens o
que triguéssim 3 mesos a convocar un ple. Simplement és aquest l’aclariment i la
finalitat és que es facin plens ordinaris des de que hi hagi la fase de precs i preguntes i
de control de gestió municipal, fase que s’ha inclòs en tots els plens extraordinaris, que

si fossin tan estrictes....., és una qüestió de lògica. Tampoc hi haurà d’haver precs i
preguntes en el ple d’avui ni en el ple extraordinari, amb lo qual jo crec que s’ha de fer
una interpretació flexible el punt de precs i preguntes en els plens extraordinaris, jo
crec que lo lògic, la interpretació de la llei sempre respon a una lògica no estaríem
tolerant la llei 7/85. Bàsicament per aquests arguments.
Sr. Navarro : Bé, entenc que és bimensual. O sigui, cada 2 mesos però de promig, el
què diu. Si és així, doncs evidentment, jo, la veritat és que no ho interpreto així. Però si
és així....
Sr. Alcalde: Però tingues en compte una cosa Toni, que dient el què deia en Norbert,
hem inclòs els Precs i Preguntes en l’extraordinari i la llei no deia que ho tingués que
fer, i ho hem fet. És a dir, estaríem incomplint la llei,no? L’Eduard volia dir alguna
cosa...
Sr.Galobardes: Si, jo, és que sorprèn una mica aquests debats. Dóna la impressió que
l’equip de govern fa propostes i que les fa una mica, que les pot fer saltant-se la
legalitat o que no venen avalades. S’ha dit que estem fent una proposta il·legal i d’allò.
Jo com que sóc d’una manera molt curós amb aquest tema i amb qualsevol altre que hi
hagi informes tècnics de l’Ajuntament. Que no caiguéssim amb allò de voler ser
advocats, voler ser tècnics, voler ser arquitectes. Si hi ha un informe d’un tècnic
municipal, la proposta que es porta al ple, ha passat pel control del Secretari, com és
en aquest cas. No parlem d’il·legalitat, no diem que és una qüestió opinable ve
raspallat per un informe tècnic. I llavors això que, a més, ja es va discutir en una
comissió informativa, doncs potser és ara el moment d’aclarir-ho. No em sembla
correcte doncs que se’ns estigui escoltant aquí les persones que venen i que s’estigui
parlant de que venim a proposar coses il·legals. És a dir, no ho és. No ho és perquè hi
ha uns tècnics de l’Ajuntament que controlen la legalitat. Potser l’equip de govern, els
independents, l’equip de convergència potser faríem moltes coses que, a vegades,
voldries anar per feina i tirar pel dret. Però estem subjectes a un cos tècnic,
afortunadament crec que estem molt ben coberts i molt ben assessorats i el què es
presenta aquí no ho posem en dubte. No parlo d’aquest cas concret, parlo en general.
Som polítics però respectem els tècnics, si us plau.
Sr. Navarro: Sembla que parla d’al·lusions, tindré que dir alguna cosa.
Sr. Alcalde: A veure, amb un cosa tan simple com aquesta farem un debat aquí que
semblarà que ... doncs ja està: ha quedat aclarit. Doncs, els vots ja els tens recollits.
Sr. Navarro: Ens abstindrem.
S’aprova amb els vots a favor dels grups municipals de CiU, IxLL, PSC i
l’abstenció d’ICV-EuiA i d’ERC.
B.8 Acord relatiu a l’aprovació del resum numèric del padró d’habitants.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 8-7-2008:

“Atès la llei 4/1996 de 10 de gener que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, i el Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre pel qual
es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals
aprovat pel Reial Decret 1690/1986 d’11 de juliol, i
Ateses les Resolucions de 9 d’abril de 1997 per la qual es dicten instruccions tècniques
als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal, i la de 21 de juliol de
1997 sobre l’actualització del mateix padró.
La Comissió Informativa d’Hisenda, Personal, Informació i Comunicació i Participació
Ciutadana, proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar el resum numèric del padró d’habitants a 1.1.2007, que dóna un
resultat de 7.314 habitants. “
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Secretari: Aquí simplement aprovem el resum numèric del padró d’habitants des de
l’1 de gener del 2007, amb un resultat de 7.314 habitants.
Sr. Alcalde: Ara actualment som molts més. S’aprova?
Sr. Torrent: Si, esperem que no passi igual que l’aigua i l’aprovem.
Sr. Postigo: A favor
Sra. Comas: A favor
S’aprova per unanimitat.
B.9 Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local concertant un contracte
d’arrendament.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 1 del dia 8-7-2008:
“L’Ajuntament de Llagostera és propietari d’una considerable col·lecció de peces
arqueològiques recollides al llarg del temps per afeccionats llagosterencs.
Aquesta col·lecció es va exposar al públic per primera vegada l’any 1987. Aquest any es
va inaugurar oficialment el “Museu Arqueològic” situat al carrer Alt de Girona.
L’any 2003 la sala d’exposicions del carrer Alt de Girona es tanca al públic i el 2005 es
decideix destinar aquest espai a dipòsit de l’arxiu municipal. A partir d’aquest moment
el material queda degudament conservat al magatzem municipal.
La intenció de la regidoria de Cultura és tornar a oferir al públic llagosterenc i també al
públic visitant, la possibilitat de conèixer el passat més remot del nostre municipi a
través dels vestigis arqueològics que han arribat fins als nostres dies. Al mateix temps es
pretén també oferir una nova visió, més adient amb les noves aportacions que
l’arqueologia ha ofert en els últims temps i també d’acord als nous descobriments
recents fets en el terme de Llagostera, com per exemple l’existència d’una vil·la romana
al pla de Panedes.

És necessari doncs poder disposar d’un nou local on poder oferir aquest servei i donada
la manca de locals de titularitat municipal és necessari procedir a l’arrendament.
Després de buscar diferents alternatives, pel que fa a possibles locals que servirien per a
tal funció, s’ha cregut que, pel seu emplaçament proper, i per la forma interior del local,
que permet una distribució dels espais força adequada a les necessitats del servei que
s’hi pretén desenvolupar, s’ha considerat que la millor alternativa és arrendar el local
situat a la plaça Llibertat, 4, propietat de les senyores Mª Montserrat Roca Cassola i Mª
Roser Roca Cassola, amb NIF respectius números 37.127.810-Z i 37.127.811-S.
El preu que s’ha pactat per l’arrendament són dos-cents cinquanta euros (250.- €) al
mes, més IVA, i el temps de durada del contracte s’estipula en cinc anys.
L’article 4.1 p) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
estableix que estan exclosos de l’àmbit de la Llei els contractes de compraventa,
donació, permuta, arrendament i demés negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles,
propietats incorporals i valors negociables.
Pel que fa a la forma de concertació de l’arrendament, l’article 124 de la Llei de
Patrimoni de les administracions disposa que “els arrendaments es concertaran
mitjançant concurs públic tret que, de forma justificada i per les peculiaritats de la
necessitat a satisfer, les condicions del mercat immobiliari, la urgència de la
contractació deguda a aconteixements imprevisibles, o l’especial idoneïtat del bé, es
consideri necessari o convenient concertar-los de manera directa”.
Vist l’informe emès per l’arxivera municipal, de 2 de juliol del corrent, on es fa constar
que pel servei a satisfer i la distribució que ofereix dels espais, el local que resulta més
idoni és aquell ubicat a la plaça Llibertat, número 4, essent que, per allò que preveu
aquest article, es considera convenient procedir a la concertació directa de
l’arrendament amb la propietat d’aquest local.
Tanmateix, i pel que fa als efectes i extinció del contracte, en tant que s’han de regir pel
dret privat, s’aplicarà tot allò que refereixi a la Llei d’arrendaments urbans de 1994, en
tot allò que refereix a l’arrendament per ús diferent al de vivenda.
L’article 36.1 L.A.U.disposa que “a la celebració del contracte serà obligatòria la
exigència i prestació de fiança en metàl·lic en quantitat equivalent a una mensualitat de
renda en l’arrendament de vivendes i de dos en l’arrendament per a ús distint de
vivenda”. En el present contracte, la fiança serà de cinc-cents euros (500.- €).
L’informe de Intervenció disposa que queda constatada l’existència de crèdit suficient
per al pagament de la mensualitat de dos-cents cinquanta euros (250.-€) al mes i la
fiança de cinc-cents euros (500.-€). Tanmateix, s’hauria d’habilitar una compta
expressa, a l’efecte del pagament de les rendes per als anys propers en què s’estendrà la
vigència del contracte, en el Pressupost corresponent de l’any que pertoqui.
La Junta de Govern va aprovar la concertació del contracte, considerant la necessitat de
disposar del local el més aviat possible. No obstant això, el Ple és l’òrgan competent per
a la present contractació, d’acord amb l’article 52-2 n) del Decret Legislatiu 2/2008, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, perquè la durada del contracte és superior a quatre anys.
És per tot això que es proposa a la Comissió informativa l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Ratificar l’acord de Junta de Govern Local, de data 17 de juny de 2008, pel
qual es va acordar concertar l’arrendament del local ubicat a la plaça Llibertat, número
4, del municipi de Llagostera, amb la propietat, les senyores Mª Montserrat Roca
Cassola i Mª Roser Roca Cassola, amb NIF respectius números 37.127.810-Z i

37.127.811-S, pel preu de dos-cents cinquanta euros (250 .- €) al mes, i amb per una
durada de 5 anys a comptar des de la signatura del contracte.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Secretari: Aquí ratifica l’acord de la junta de govern local de 17 de juny de 2008
pel qual s’aprova concertar el local de social de la plaça de la llibertat, nº4. La
propietat pel preu de 250€ al mes més IVA amb una durada de 5 anys a comptar des de
l’inici del contracte.
Sr. Alcalde: Hi ha alguna cosa a dir?
Sr. Aliu: Bé, això és el lloguer del local de “Can Salades” que seria per posar la
col·lecció del museu arqueològic que avui en dia està a l’Arxiu amb capses. Està ben
conservat, però així almenys la gent o estudiants que haguessin de venir a visitar o
col·legis o tutors que tinguessin la possibilitat de poder-ho veure i estudiar-la en
comptes de tenir allà tal i com està. Més que tot és això i després un seguit de projectes
que hi ha més endavant allà al barri vell, que ja veurem com aniran però s’està mirant
de treballar-hi.
Sr. Alcalde: Molt bé. Jesús?
Sr. Torrent: El dubte del nostre grup que vam venir a passar a la comissió informativa,
i que vam demanar em sembla recordar, si aquest local podia tenir llicència d’activitat
per l’activitat que s’hi pretén fer, que és la d’un museu; un lloc d’ús públic. Vam estar
comentant també o vaig fer l’encàrrec a l’equip de govern que comentés als tècnics
municipals si es podria aconseguir o si hi havia alguna manera que aquest local
tingués llicència d’activitat, com la que ha de tenir, com a local d’ús públic. No sé si
s’ha fet aquesta feina o no s’ha fet, vull dir que... el nostre vot anirà en funció d’això.
Sr. Alcalde: Bé, s’ha de dir que llicència d’activitat no té ni el mateix ajuntament.
Penseu que no és ben bé un museu, sinó és tenir, tal i com ha explicat molt bé en Josep,
les peces allà exposades per si hi ha alguna persona que vingui en moments puntuals,
algun col·legi o hi hagi alguna festa d’aquest entorn doncs es puguin veure. I si hi ha
alguna persona que sol·licita poder-la veure doncs que pugui visitar-lo. No és que
tingui una obertura diària ni tan sols de caps de setmana. Tan sols serà obert en
moments puntuals com es va marcar aquest dia a la comissió informativa que, a l’època
del Dia del Bolet, doncs, allà a Can Salades, es fa com un tipus d’exposició, vull dir que
va amb aquesta línia. No és fer un museu allà que tingui una durada, sinó és que el què
està ara a l’Arxiu tenir-lo allà exposat perquè la gent ho pugui gaudir. I referent a la
llicència d’activitat, amb els tècnics l’anirem a visitar i per poc que puguem mirarem
d’aconseguir; però ja et dic que ara en aquest moment hi ha d’altres edificis, com és el
propi Ajuntament, la llicència d’activitats no la té.
Sr. Torrent: Si però, aquella en concret s’ha mirat o no s’ha mirat?
Sr. Alcalde: No,no. Se n’ha parlat amb els tècnics i, en tot cas, ja s’anirà a visitar i es
mirarà.

Sr. Torrent: No s’ha anat a mirar? Per tant, no hi ha un dictamen previ?
Sr. Alcalde: No,no. Com que de moment no està previst com un museu en obertura
contínua, sinó només d’obertura en moments puntuals, sinó és que en comptes de tenirho encaixat, estarà allà exposat.
Sr. Torrent: És clar, a veure, és que l’ús no és de magatzem, pel què tinc entès,no?
Perquè si diguéssim lloguem un local per ús magatzem de 5 anys, es podria donar a
entendre, en aquest context. Aquí no estem llogant un local per 5 anys per una activitat
que ha de ser per exposar unes peces, és clar, el parer nostre és que pugui tenir
llicència d’activitat ja que és bàsic.
Sr. Postigo: Nosaltres tal i com varem avançar en la comissió informativa, no podem
estar d’acord, no podem donar suport a l’acord que es planteja en el ple per diferents
motius. Jo entenc perfectament que hi hagi edificis municipals que com que fa tant de
temps que estan ocupats doncs no disposin de la seva llicència d’activitat, però també
és cert que qualsevol nou equipament que l’Ajuntament fa, com sigui la llar d’infants o
qualsevol altre. L’Ajuntament fins ara està fent les coses bé i encarrega el corresponent
projecte i disposa d’activitat. A la Comissió informativa també varem dir que una cosa
era d’utilitzar-ho puntualment com s’ha fet a la Fira del Bolet. Aquell local, que per
cert no costava absolutament res, era una cessió gratuïta dels propietaris per posar-hi
un dia una exposició i una altra cosa és incloure una activitat durant 5 anys amb un
cert ànim de que vagi gent a visitar-ho. No podem estar d’acord ja que ens agradaria
veure una petita memòria valorada que potser algun altre dia també us permetria
demanar subvencions a l’Administració, però entenem que aquí no només hi ha la
despesa del lloguer però vaja, que jo crec que tots els indicadors ens aconsellarien,
que la portéssim a la pràctica de la mateixa manera que es defensava per l’espai pel
gerent, o per l’espai del Consorci d’Ardenya-Cadiretes, es podria aplicar aquí. No
només és el lloguer, entre una cosa i l’altre, prop de 3.000 Euros a l’any, serà
l’adequació de l’espai, potser s’haurà d’adequar la llum, s’haurà de posar mobiliari,
s’haurà de tenir un personal contractat unes determinades hores, s’haurà de redactar
aquest projecte d’activitats, per tant, entenem que hi hauria d’haver un mínim pla de
gestió de què s’hi vol fer allà, perquè la veritat, llogar per llogar, no entenem que sigui
interessant. A nosaltres ens agradaria que el poble disposés de moltes coses.
Segurament una nau per a la Brigada municipal, un espai suficient per posar les peces
arqueològiques que estan a l’Arxiu com també les peces etnològiques que estan a
l’escorxador, però ni les possibilitats econòmiques ens ho permeten ni una qüestió de
prioritat, des del nostre punt de vista, això no hauria de tirar endavant i d’aquí a que
no li donem suport.
Sr. Navarro: Nosaltres tampoc donarem suport. En primer lloc, pel fet que ja s’ha
comentat, la dubtosa possibilitat que ens donin la llicència d’activitat, i llavors tindrem
un conflicte que d’alguna manera ens traurà autoritat a l’hora de demanar llicències
d’activitats a particulars i per tant el què es pugui haver fet fins ara i altre el què es faci
a partir d’ara. Jo crec que tota activitat que es reprengui. En aquests moments hauria
de complir amb tota la normativa, per tant, en aquest cas, ho trobem perillós. Per altra
banda, no diré determinades paraules, però si que ens agradaria que aquest acord

s’hagués pres abans de signar el contracte. El contracte es va signar l’1 de juliol i
l’acord el prenem ara. Aquest acord s’havia pres en comissió informativa de 9 de maig,
per tant, ha passat un altre ple que se’ns podria haver informat dient, ho farem així i
després us informarem. No crec que ningú hagués posat cap mena de problema en això.
Però tal i com s’ha fet, és atribució del ple, venir al ple a aprovar una cosa quan ja
s’ha fet, pensem que no ens agrada el sistema. Deixa-m’ho així, no ens agrada el
sistema, que quedi clar. I per altra banda, que també hi hauria d’haver complicació.
Són diners que es podrien estalviar si hi hagués una planificació de futur. Són 5 anys i
d’aquí poc, ja veurem quan podrem disposar d’un espai a la pròpia plaça, el dia que la
biblioteca desaparegui. Desaparegui d’aquí i vagi a parar a Can Roig; doncs bé,
tindrem un espai que possiblement es pugui utilitzar. Aleshores, possiblement trobem a
faltar nosaltres que hi hagués aquesta planificació. Malgrat tinguem això; això no hi
serà per això, per això,...mai aquesta planificació se’ns ha explicat no sabem què es
pretén fer amb els espais lliures i nosaltres pensem que aquest espai podria ser, és
possible que l’equip de govern tingui altres idees per la Casa de les Vídues, ens
agradaria saber-ho. I sinó, aquí seria un espai que ens estalviaria diners i més d’aquí
als 5 anys diria que aquest espai no tindria cap mena de problema a complir la
llicència d’activitats. El nostre vot serà en contra.
Sr. Alcalde: Jo, si m’equivoco, el Secretari ja em corregirà, però la signatura d’aquest
conveni es podia fer perfectament en comissió de govern.
Sr. Secretari: Precisament vaig ser jo qui va dir que s’havia de ratificar en el ple,
perquè el termini del contracte excedia dels 4 anys que és el que marca la llei. Però
aquest és un tema que ve del mes de maig i que, evidentment, tenia caràcter d’urgència
a concertar aquest contracte d’arrendament perquè l’equip de govern li interessava
concertar el contracte i que no es podia demorar massa perquè potser les persones que
farien aquell lloguer ho podrien llogar a algú altre. I vaig ser jo qui va dir que s’havia
de ratificar per ple, simplement això, perquè ells ho desconeixien.
Sr. Alcalde: Per això tenim els tècnics.
Sr. Aliu: És per mostrar algunes peces que algunes persones van fer de donacions i
varen estar buscant i que estaven allà encapsades. Ja que aquesta gent van fer un
treball i doncs si algú les vol visitar que ho puguin fer, en comptes que estiguin allà
empaquetades. És per això.
Sr.Galobardes: Bé, en nom dels Independents, com que l’Alcalde sempre mira cap
aquella banda, doncs aquí no se’ns veu quan a vegades volem parlar. Només per
comentar que a vegades hi ha la tendència o la temptació de voler fer veure que aquí
s’improvisa i no es tenen directrius d’idees clares o que no hi ha una planificació. Jo
crec que no és cert, hi ha una voluntat política clara de rehabilitar el casc antic, s’ha
traduït en vàries iniciatives i reconec que per part del regidor això passa per tirar
endavant gestions que ja havien començat quan vosaltres estàveu al govern com per
exemple “Can Caciques”, que s’hi suma d’ara de “Can Salades”. Es diu del tema de
Les Vídues, que no se sap què passarà; doncs bé, llegim-nos una mica el Pla de Barris i
allà ja s’explica una mica que es fan propostes. Hi ha un Pla de Barris que se centra en
tot aquest sector. Vull dir que estem parlant d’un conjunt de coses que no són

arbitràries ni disperses, sinó que tenen una certa coherència. A més, s’ha volgut parlar
del cost i de tot això. El cost és molt barat, i si hi ha algun canvi amb el tema de “La
Casa de les Vídues” en algun moment abans dels 5 anys que es pugui traslladar la
col·lecció, l’equip de govern ho podrà valorar de fer perquè es tracta d’un contracte
que és per 5 anys però és rescindible abans. I el cost, insistir en que és insignificant.
Em dedico a això i em sembla que és insignificant perquè, entre altres coses, ens hem
deixat de dir que inclou aigua, llum i com qualsevol altra despesa. Vull dir que no hi ha
despesa de comunitat, no hi ha despesa de res; és a dir, que són els 250 € pelats. Vull
dir que si sou capaços de trobar alguna altra cosa, jo crec que el regidor ha fet molt
bona gestió aconseguint de disposar a un local allà a on ens interessava i aconseguirho per aquest preu. A part, destacar que el local està en bones condicions, és a dir, no
ens fiquem en un forat que després s’hagi de fer grans inversions, sinó que preveiem
que la despesa a suportar sigui mínima.
Sr. Alcalde: Bé, passem a votació?
Sr.Torrent: De moment, fins que els deures no estiguin fets, estem en contra.
Sr.Postigo: També en contra
S’aprova amb el vot favorable de CiU i IxLL i el vot en contra del PSC, ICV i
ERC.
B.10 Proposta d’ICV-EUiA en relació als terrenys de Can Boada.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 8-7-2008:
“En el mes de juny del 2005 la Generalitat de Catalunya, i més concretament el llavors
Director General d’Urbanisme Joan Llort, va comunicar a l’Ajuntament de Llagostera
que estaven estudiant la compra d’uns terrenys a l’entorn del Mas Boada.
Segons les manifestacions del responsable governamental la possible compra d’aquests
terrenys responia a la voluntat de la Generalitat de Catalunya d’adquirir terrenys en
previsió, o com a reserva, per a futurs creixements residencials.
En tot moment va deixar clar que aquest plantejament es feia a llarg termini i
condicionat a que:
el creixement del nucli urbà ho facilités, és a dir que el
desenvolupament urbanístic del poble arribés a tocar els terrenys que es
volien comprar. Amb la clara voluntat de respectar una forma de
creixement compacte.
la voluntat de l’Ajuntament de Llagostera coincidís amb les pretensions
de l’Institut Català del Sòl. Es va deixar clar que no es planificaria ni es
desenvoluparia res si no disposava dels vist-i-plau municipal.
els futurs creixements serien residencials, atès l’interès de
l’Ajuntament en desenvolupar i concentrar el sòl industrial en els
sectors SUD-10, SUD-11 i SUD-12.
Una vegada consumada la compra d’aquests terrenys, el copropietari d’aquests terrenys,
Sr. Jordi Viñas, va fer saber a l’Ajuntament que la voluntat de la Generalitat era

desenvolupar urbanísticament aquests terrenys amb un ús comercial, industrial i
residencial.
Posteriorment, tot i ser requerits, els responsables de l’Institut Català del Sòl no han
donat explicacions suficients als responsables municipals sobre quines són les seves
veritables intencions, i únicament ha transcendit que s’estan realitzant estudis previs.
Actualment el desenvolupament urbanístic del nucli urbà no aconsella plantejar noves
zones de creixement, atès que encara n’hi ha per desenvolupar, o en procés de
desenvolupament, i estan pensades per a un ús residencial, comercial i industrial.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents :
ACORDS
PRIMER.- Manifestar el nostre rebuig al desenvolupament urbanístic dels terrenys
propers al Mas Boada, dels quals n’és copropietària la Generalitat de Catalunya,
mitjançant l’Institut Català del Sòl, sigui quin sigui l’ús que se li vulgui donar.
SEGON.- Manifestar la nostra acceptació a la instal·lació d’un parc d’energia
fotovoltaica, com a aportació municipal al desenvolupament d’una nova cultura
energètica a les comarques gironines.
TERCER.- Comunicar els anteriors acords a l’Institut Català del Sòl i demanar-li que
mantingui puntualment informat aquest consistori en tot allò que faci referència als
esmentats terrenys i a les seves expectatives.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr.Postigo: Bé, aquesta és una proposta que el que pretén és posar sobre la taula un
tema que està pendent des de fa temps, per ser més precisos des del juny de 2005 dient
que el director general d’Urbanisme, llavors en Joan Llort, va comunicar a
l’Ajuntament que estaven estudiant la compra d’uns terrenys a l’entorn del Mas Boada.
Segons les manifestacions d’aquest responsable de la Generalitat, s’adquirien aquests
terrenys com a previsió, com a reserva per futurs creixements residencials i en tot cas
ens deixaven clar que ho condicionaven a diferents temes. Un primer que el creixement
del poble ho facilités. És a dir, sempre i quan el creixement del nucli urbà arribés a la
zona que era objecte de la compra; doncs era fàcil desenvolupar-ho i, per tant, que hi
hagués un cert creixement compacte. En segon lloc, que qualsevol cosa que es fes, tant
a nivell de desenvolupament com d’incloure-ho en un pla territorial o pla director,
sempre es faria amb el vist-i-plau i amb l’autorització, amb el consens de l’Ajuntament.
I en tot cas afegir, que la previsió que ells deien era d’usos residencials atès que en
aquell moment com tothom sap, l’interès de l’Ajuntament era desenvolupar els sectors
industrials previstos en el POUM i no pas obrir un altre front que ni tan sols estava
plantejat en el POUM. Posteriorment, vam tenir coneixement de que la compra s’havia
consumat, es va parlar amb el co-propietari, Sr.Viñas, es va fer saber a l’Ajuntament
que la voluntat es va parlar amb el Departament de la Generalitat, era fer un
desenvolupament que anava més enllà segons deia d’un ús residencial, fins i tot,
plantejava temes comercials i industrials. Amb posterioritat, es va parlar amb els
responsables de l’Institut Català del Sòl que en cap moment han donat explicacions
suficients. Entenc jo, que ni a nosaltres com a regidors, ni als responsables municipals
actuals sobre quines són les veritables intencions i què s’està fent. I davant de tot això i
davant del fet claríssim de que en aquest moment és absurd desenvolupar res encara
que sigui a 15 o 20 anys vista perquè hi ha creixements residencials i industrials per
desenvolupar i en desenvolupament i, per tant, no és cap necessitat pel municipi. El

que nosaltres posàvem sobre a la taula era manifestar el nostre rebuig al
desenvolupament urbanístic d’aquests terrenys adquirits per l’Incasòl, proposar,
recollint una suggerència pel partit d’ERC i rectificant aquest segon acord de proposar
una instal·lació de parc d’energia fotovoltaica com una aportació. Trauríem lo de
municipal perquè l’Ajuntament aquí no hi aporta res al desenvolupament d’una nova
cultura energètica a les comarques gironines, comunicar aquests dos acords a l’Institut
Català del Sòl i demanar-li que mantingui puntualment informat al Consistori i en tot
allò que faci referència als esmentats terrenys.
Sr.Galobardes: Bé, com a regidor d’Urbanisme contestaré jo, no tant per contestar la
moció o per contestar el representant d’ICV-EUiA, sinó per explicar a la població que
ens estigui escoltant, els llagosterencs que és el que estem fent. Jo vaig ser nomenat
regidor si recordo bé el juny de l’any passat. I una de les primeres coses que vaig fer va
ser adreçar-me a l’Incasòl, en concret, demanar pel que és sots-director de l’Incasòl, el
Sr. Berenguer i demanar una entrevista. El Sr. Berenguer, molt amablement em va
atendre per telèfon i ens va citar pel setembre. Varem anar a Barcelona, a la cita que
ens havien donat amb el Sr. Alcalde i jo mateix i varem explorar a veure quines eren les
intencions de la Generalitat. I des de llavors hem tingut dues reunions més en què anem
seguint a veure què és el que fa la Generalitat. Sabem que han nomenat uns tècnics per
fer uns estudis previs per estudiar la connectivitat, els temes ecològics, possibles
modificacions, però en qualsevol cas la Generalitat està treballant. Hem parlat del
tema i a més, aprofitant qualsevol reunió que han tingut amb altres alts càrrecs de la
Generalitat com el Sr. Nadal, el Conseller d’obres Públiques que naturalment és un
dels responsables, amb el Conseller Baltasar, de l’Incasòl. Perquè Incasol és una
empresa pública que està gestionada per dues conselleries, però bé, quan ens ha atès el
Sr. Nadal hem preguntat i hem volgut saber quines eren les intencions per una cosa
evident. És un tema que Llagostera s’hi juga molt i bé, és públic i notori que durant la
campanya electoral, jo mateix, vaig criticar la manca d’informació que la població de
Llagostera en general havia tingut de com s’ha arribat fins aquí, vull dir que la
Generalitat va comprar uns terrenys, com es va intervenir per part de l’Ajuntament i
què es va fer. En qualsevol cas, això ara no és important, la realitat és que Incasòl ara
té comprat 70 hectàrees de terreny, mentida, té comprat la meitat en divisa de les 70
hectàrees de terreny, és a dir 700.000 m2 i, evidentment, no té aquesta inversió per
acabar-se mirant a veure què passa. Quan aquesta administració compra, fa reserves
de sòl i les pot fer a llarg termini però, en el cas de les comarques de Girona, el què ens
han dit quan els hem visitat és que tenen un dèficit molt important de sòl industrial.
Llavors quina és l’actitud aquí del govern? Doncs l’actitud de l’equip de govern
primer, és saber de què estem parlant. Què ens proposen, quin àmbit ens proposen?
Quina superfície ha de tenir? què pensen fer? Quines compensacions hi hauria per a
l’Ajuntament? Quines inversions es farien? Quines contrapartides hi haurien? De
moment, això no s’ha concretat i a la última reunió que hem tingut, van venir uns
tècnics d’Incasòl aquí a aquest Ajuntament fa aproximadament 3 setmanes i ens van
donar unes orientacions generals de l’estudi que ells havien fet i a veure per on podia
anar. Però no hi ha res concretat, no hi ha cap oferta per par d’Incasòl i no sabem què
hi haurà. S’han de parlar de molts temes, una superfície així, a mi em sorprèn
moltíssim que es parli, bé. Agraeixo la informació perquè això pràcticament és un
informe que encara no l’havíem tingut, vull dir que aquí s’expliquen coses que els
llagosterencs no les sabíem, uns pactes, que jo suposo que no estan escrits enlloc. Estan

escrits? Bé, doncs hi ha uns pactes on es parla que havia de ser tot residencial. La
veritat és que si tot allò es dediqués a residencial, superaríem crec, la superfície que
ocupa ara el poble de Llagostera, vull dir que seria una superfície molt gran. Hem de
mirar a veure quina és la intenció de la Generalitat i en qualsevol cas, veure si des
d’aquí l’Ajuntament, si ho volem aturar o no ho volem aturar el què es vulgui fer
perquè encara no s’ha concretat i en cas de que es concreti, veure de quina manera es
fa. Aquest és el punt a on estem, jo crec que el que estem fent és d’acord amb la nostra
obligació estar vigilant a veure quins moviments són els que s’estan produint sobre
aquest tema i hem de prendre una decisió. Primer informarem a la població perquè
puguin participar perquè evidentment el primer requisit de la participació és estar
informats. Quan tinguem la informació, la donarem i llavors decidirem allò que creiem
que sigui més positiu i més avantatjós pel poble i pel benestar de tots els llagosterencs.
Pel que fa la moció que es presenta, jo crec que la intenció no és proposar que es facin
moltes plaques fotovoltaiques, que se’n posin moltes. La intenció era veure quin
posicionament tenia l’Ajuntament sobre aquest tema, diu que no el senyor amb el cap,
però és el que es va expressar a la comissió informativa. Va dir això, que això ho
presentava per saber a veure què dèiem; doncs el què diem és això i aquesta és la
nostra posició. Per tant, jo crec que el nostre vot ha de ser negatiu perquè en principi
no es presenta la moció amb una intenció sincera de fer aquí un parc de plaques
fotovoltaiques perquè no hi ha cap intenció. De la mateixa manera que de placa
fotovoltaica a mi em sembla que en el seu mandat no se’n va posar ni una. Llavors la
nova cultura energètica ja arribarà però no dependrà d’això.
Sr. Torrent: En la voluntat de sempre mirar la part positiva de totes les coses i la bona
intenció de totes les coses que es presenten en aquest Ajuntament, de qui governa i de
qui no governa. A veure, és un tema que estava mancat d’informació fa uns anys quan
es va vendre i segueix mancat d’informació. Bé, per algunes coses que ha dit el Regidor
d’Urbanisme ens hem assabentat avui. És un lloc molt gran, molt extens que està
carregat de gran misteri pel poble de Llagostera i per la majoria de gent i dels que
estem aquí també. Però el misteri va sortint de mica en mica a la llum, però el que si
podria arribar a quedar clar i es podria aprofitar aquesta moció per aquest tema i seria
la nostra proposta en aquest cas. Que en el moment actual, a mi sembla, que ningú
potser creu que sigui convenient, ni urgent, ni necessari un desenvolupament urbanístic
en aquell sector. Sembla que això és prou evident, no? Que no interessa a ningú. Pel
que fa les plaques fotovoltaiques, per mi és donar-li una destinació concreta però és
que tampoc crec que seria el moment de donar-li. És a dir, que el primer punt el
modificaríem dient que l’Ajuntament no té necessitat de que es desenvolupi
urbanísticament aquest sector i el segon punt el trauria i em quedaria amb el tercer,
també. Evidentment, perquè aquesta informació fos el màxim de fluida possible i llavors
afegiria el prec que no hi hauria aquí dient que totes aquestes reunions que vagi tenint
l’equip de govern amb l’Incasòl i amb qui tingui responsabilitat d’aquests terrenys que
ens ho faci saber. Perquè així el misteri vagi agafant do.
Sr. Navarro: Bé nosaltres, la veritat és que aquesta moció ens ha servit per tenir
informació, no la informació que hi ha a la moció perquè la varem sentir de primera
mà en els plens perquè se n’havia parlat i tot això s’havia dit en els plens. Però és que
determinats regidors que en aquest moment estant aquí, aquests plens no els van
escoltar, absolutament lògic. Vull dir que no és amb ànims de retreure-ho. Però tot això

s’havia informat en els plens dels que hi érem i del públic que hi era també ho pot
corroborar . La informació que nosaltres tenim no és aquesta perquè ja la teníem, sinó
la que ens ha donat el Sr.Galobardes. Aquestes informacions, nosaltres no en teníem ni
idea, com ha dit en Jesús, i per tant gairebé jo demano al grup d’ICV-EUiA i nosaltres
ja ho intentarem fer de presentar mocions perquè així ens informeu de coses i, per tant,
ja aniria bé. Jo només comparteixo amb el Sr.Galobardes una idea, la urgència de fer
un debat ampli sobre el tema de Can Boada. Amb això coincidim plenament el
Sr.Galobardes i jo, ara, amb la resta de les apreciacions no coincidim. Nosaltres
votarem a favor perquè aquesta proposta planteja el rebuig a un determinat model de
creixement. Un creixement discontinu, poc compacte i que nosaltres pensem que aquest
creixement s’ha de desenvolupar a través del poble no a través del que digui Incasòl.
Si que és veritat que es pot dir, segurament que a través d’Incasòl es pot dir que és
d’interès comú o d’interès públic per tirar endavant. No sé perquè hem d’acceptar que
diguin que és d’interès comú o d’interès públic i hàgim de callar perquè segurament no
tenim res a dir i quan compren uns terrenys que segurament tampoc tenim res a dir, que
comprin uns terrenys ens hem de posar tots a fer no sé quines coses, quins moviments
havíem de fer ni quines informacions. És una compra que qualsevol particular o
qualsevol entitat podria fer. En aquell cas, era de Jutjat de Guàrdia i que pugui anar
fent i que nosaltres tampoc tenim res a fer, per tant més val no dir res, doncs no
entenem aquesta diferència de criteris. Pensem que és important que Incasòl sàpiga de
primera mà que nosaltres aquest model de creixement no l’acceptem, que no estem
d’acord amb aquest model de creixement. No sé perquè dir, rebutjar o estar en contra
de fer aquesta manifestació és l’únic que em planteja segurament, com molt bé ha dit el
Sr.Galobardes si tenim compensacions econòmiques depèn del què ens donin de cara al
poble etcètera, ho acceptarem. Jo penso que no, que aquesta compensació econòmica
de tot el què ens puguin donar, ha d’estar de compensació pel poble perquè sinó aquí
podem muntar tants xiringuitos com vulguem que segurament ens donaran molts diners
i podrem fer molts locals i molts polivalents. Jo penso que el model de poble no és
negociable en cap moment i per tant entenem que nosaltres estem absolutament d’acord
com ho diem en el primer punt, manifestant el nostre rebuig al desenvolupament
urbanístic dels terrenys propers al Mas Boada. La segona part, com a mínim és una
mostra de voluntat, no ens tanquem a res i per tant pensem que es pugui aprofitar per
altres espais. Jo penso que si aconseguíssim aquest parc d’energia fotovoltaica
tallaríem la possibilitat de fer altres alternatives, en principi, ja dic, en el nostre model
de poble no entrarien. Per tant comunicar els acords evidentment, per tant estem a
favor de la proposta tal i com està plantejada.
Sr. Postigo: Per donar resposta a algunes qüestions que s’han dit. La moció diu el que
diu, i no diu altra cosa, aquí en cap moment jo parlo de que hi havia uns pactes amb
l’Incasòl i l’Ajuntament. Aquí el que es diu és que hi havia un seguit de condicions que
va posar el mateix Incasòl, que no va exigir l’Ajuntament. Nosaltres no varem pactar
res. En tot moment es va deixar clar que aquest plantejament es feia a llarg termini i
condicionat a, però això va ser a iniciativa del mateix Incasol. Vull dir que a partir
d’aquí ni es va entrar ni es va sortir. Nosaltres no som ningú, ni per dir que hi estem en
contra ni que hi estem a favor. I li havíem donat aquell tractament a l’Incasòl, el mateix
que qualsevol altre particular. Havíem tingut oportunitat en alguna altra comissió
informativa de parlar d’algunes propostes que s’han fet per ubicar “pelotazos”, si se’m
permet l’expressió, en el sòl no urbanitzable, que si un parc d’atraccions, que si una

urbanització, .... Bé, el nostre posicionament és estar absolutament en contra,
radicalment en contra de qualsevol d’aquestes propostes. És més, que ja no ho volem ni
veure. És que si ens demanessin a nosaltres la nostra opinió, nosaltres diríem que no.
Que el planejament del poble està fet, nosaltres tenim un model de poble, sabem el què
no volem a la zona no urbanitzable i no estem disposats ni a parlar d’urbanitzacions, ni
camps de golf, ni històries. En aquest moment, el tarannà de l’actual equip de govern
sembla que és diferent perquè en una proposta que es va posar sobre la taula se’ls hi va
dir que concretessin més. Nosaltres ja no els haguéssim fet perdre ni un sol minut de
temps. La proposta és absolutament sincera; nosaltres volem manifestar de forma
contundent el rebuig i demanem que la proposta, l’alternativa, que donarà una certa
tranquil·litat a aquesta gent que ha fet una inversió perquè podran amortitzar-ho, si
posen això, molt més que no pas si continuen donant-li un ús agrícola i atès amb el què
ha sortit a molts mitjans de comunicació. L’encaso està buscant terrenys per posar
parcs fotovoltaics. Bé, doncs escolti’m, aquí n’hi ha un. Ja sé que no ho han pas
comprat per posar això, però si hi instal·lessin un parc fotovoltaic, a part de l’aportació
amb el tema energètic que farien, l’amortització necessària d’aquest parc ens donaria
la tranquil·litat a l’Ajuntament de Llagostera que durant 25 o 30 anys allà no s’hi faria
res. I la proposta va per aquí, aquest doble objectiu. Certament plaques fotovoltaiques,
en l’anterior mandat no se’n van posar, se’n van posar de tèrmiques en el camp de
futbol, a l’escorxador, en algun altre lloc, ... se’n van demanar de fotovoltaiques per
d’institut, per l’escola, se’n van demanar i en els expedients hi consta. I en tot cas jo
voldria dir una cosa. A mi m’ha agradat avui, el to i l’actitud que ha tingut el
Sr.Galobardes parlant d’aquest tema, però també s’ha de dir que no sempre ha tingut
aquesta mateixa actitud. I jo tinc escrits seus en els que parla la manca d’informació a
l’Ajuntament de Llagostera. Jo tinc aquí dos actes de plens del 2006, una pàgina
sencera parlant d’aquest tema. Si vol, li llegeixo punt per punt, amb preguntes de la
regidora Montserrat Pla on es va parlar d’aquest tema abastament. En el ple de març
de 2006, també es tracta aquest tema i no es diu res més que el què es diu avui a la
proposta. És que no en teníem més d’informació, què havíem d’explicar si no en teníem
més? M’imagino que el mateix passa ara, que l’equip de govern no té més informació i,
per tant, no pot informar. Ara, jo voldria deixar clar que ni a darrera aquesta història
hi ha hagut una operació especulativa i proposada per l’Alcalde com algun mitjà de
publicació, El Poll, per ser més concrets, feia córrer que el futur i la qualitat de vida de
tots els llagosteres perilla. Bé, perilla, si es tira endavant; nosaltres no hi estem
d’acord. Pel què sembla, i és el que no ens agrada, l’actitud de l’equip de govern dóna
peu a l’Incasol a que pensi: “Bé, aquests volen jugar”. I en canvi, si els diguéssim que
no, bé, ells ja saben a què s’han d’atendre. Ja dic, la proposta és absolutament sincera
i planteja el què planteja, i en relació a altres comentaris que s’han fet amb aquest
tema de si jo vaig anar a reunions, de que si nosaltres varem trucar a la Generalitat
perquè ho comprès, ... a mi em sembla que això és absurd, quan en aquell moment
l’Ajuntament estava interessat a desenvolupar el sector Sud-12 i va anar a buscar
primerament el Consorci de la Zona Franca Barcelona perquè hi participés, després va
anar a buscar l’Incasol. I va tenir converses amb el Sr.Berenguer pel Sud-12, no per
Can Boada. I això ho pot dir el Sr. Josep Sánchez que també va venir a la reunió i
finalment POLINGESA, no va ser l’Ajuntament qui els va anar a buscar. I per tant, crec
que s’han de dir les coses pel seu nom, i s’ha de donar informació que sigui veraç.
Mantinc la moció amb els termes que hem plantejat.

Sr. Soler: Bé, jo en tot cas és per fer un afegit a tot el què s’ha dit perquè hi ha una
pregunta que sempre m’he fet. Com és que l’Incasòl faci una compra tan important de
terreny sense tantejar l’Ajuntament abans? No sé, un dubte que sempre he tingut i
sempre m’ha estranyat. De tota manera dubto que fos per posar-hi plaques
fotovoltaiques, però en tot cas, abans s’ha dit, que es poden anar tirant projectes
endavant si són d’interès públic sense que l’Ajuntament pugui dir-hi res.
Malauradament l’experiència que tenim a Llagostera en aquests casos no és
precisament bona, per tant jo crec que en un apunt l’economia s’ha refredat i tothom
troba a faltar indústries, ho he dit abans i ho torno a dir ara, l’obligació de
l’Ajuntament és escoltar qualsevol proposta que pugui arribar a ser interessant.
Escoltar, perquè en el fons estem parlant d’escoltar. A partir d’aquí, si es concreta amb
algun defecte, doncs ja es veurà. En tot cas, l’Incasòl sabeu que pot ésser en qualsevol
moment administració actuant a qualsevol lloc on pugui o vulgui desenvolupar un
projecte, i per tant, a veure, jo aquestes mocions de rentada de cara, sincerament, a
vegades les trobo, com a mínim, com a mínim discutibles.
Sr. Postigo: Avia’m, si tu mateix estàs dient que l’Incasòl pot actuar allà a on vulgui i
pot fer el que vulgui, per què a l’hora de comprar no pot fer el mateix? Havia de
demanar permís a l’Ajuntament? No. Cal o la llei diu que ha de tenir un permís o el
consentiment de l’Ajuntament? Quina hauria de ser l’actitud per part de l’Ajuntament
davant que el propietari sigui Incasòl o algun altre propietari? Doncs exactament la
mateixa. Per què ha de tenir més avantatges l’Incasòl i perquè s’ha de passar per allà
a on vulgui l’autonomia municipal i fer el què vulgui? Si heu anat a parlar amb l’Oriol
Nelo i amb d’altres responsables de la Generalitat, ells el què diuen és que el què es
faci, es farà d’acord i amb consens amb l’Ajuntament. Lògicament, si l’Ajuntament està
a veure-les venir i a veure per on es vol créixer i què es vol fer, s’està facilitant a que
això es desenvolupi i per tant jo entenc que la posició de l’equip de govern és a favor de
que això es tiri endavant i ja es veurà com . Però a favor de que es tiri endavant, jo ho
interpreto així.
Sr. Soler: Jo simplement dir que si la pregunta l’he fet és perquè sempre me l’he fet. És
a dir, és un dubte raonable que podia tenir i continuo pensant el mateix. A veure, l’he
buscada i no he trobat cap moció de l’antic equip de govern que es posés en contra de
res que fes l’Incasòl. M’ha sorprès no trobar-la perquè veient el què s’ha dit ara.
Home, jo entenc que s’ha tingut aquesta voluntat des del primer dia però no l’he trobat.
Què voleu que es digui. No dec haver sabut buscar prou bé a l’arxiu. En tot cas,
d’acord, van comprar i no es va demanar permís i no calia. Tampoc no cal, ara ho has
dit tu. Són dubtes, la veritat és que no tinc una posició clara amb això perquè encara
estic esperant a veure realment què pretenen fer i com que evidentment no cal que
demanin permís a ningú, doncs ja ho veurem. Si em saps dir a on està la moció que
vareu presentar en el seu moment com equip de govern en contra, t’ho agrairé perquè
m’agradaria llegir-la.
Sr. Alcalde: Jo ara per acabar el tema, tan sols Lluís, si us plau anem tancant temes
perquè anem donant voltes sobre una mateixa cosa
Sr. Postigo: Si, jo no només voldria dir una cosa, quan som nosaltres que fem la
proposta (...)

Sr. Alcalde: Jo el què vull fer és un aclariment. Aquí l’única cosa que s’ha fet és un pla
de viabilitat, tal i com ha dit en Ramon abans tenim la obligació d’escoltar i saber què
volen fer. I després, en tot cas, arribarà el moment de decidir si interessa o no
interessa. Perquè potser quan l’Incasòl hagi fet l’estudi i llavors ja serà ell mateix qui
no li interessi tirar-ho endavant pels costos que pugui tenir. Però, com a mínim, el què
hem de fer, és escoltar-los.
Sr. Postigo: Senzillament dir que la nostra postura és clarament diferent i per tant
nosaltres no hi perdríem temps. No ens sembla que ara sigui el moment de parlar de res
del què es pugui fer allà i, per tant, els hi voldríem treure del cap si estigués a les
nostres mans. I precisament no es va presentar cap moció, perquè no ha estat fins fa
pocs mesos que ens han dit que estaven fent uns estudis de viabilitat, no ho han dit
abans, ho han dit ara. I és ara el moment que hem pensat que si és ara quan s’estan
movent, l’Ajuntament s’ha de moure. Aquesta és la nostra raó.
Sr. Alcalde: D’acord, passem a la votació ?
Sr. Torrent: Si, tot i que encara no es vari el contingut de la moció, doncs érem més
partidaris de suavitzar el terme rebuig i dir que no es considerava necessari i tal, estem
molt més propers al posicionament de la moció perquè creiem que la zona aquella
actualment no necessita un desenvolupament urbanístic. Per tant doncs, la votem a
favor.
Sr. Navarro: A favor
Sr. Alcalde: I nosaltres en contra.
Es rebutja la moció amb els vots en contra de CiU i IxLL i els vots a favor d’ICV,
PSC i ERC.
B.11 Proposta del PSC sobre la directiva europea del temps de treball.
Es posa en consideració del Ple el dictamen aprovat per la Comissió Informativa nº 2 de
data 8-7-2008, amb el contingut següent:
“Actualment el límit de la jornada laboral a Europa se situa en les 48 hores setmanals.
Aquest sostre va ser aprovat per l’Organització Internacional del Treball al 1917.
Aquesta norma va representar una fita en la conquesta dels drets dels treballadors,
després d’anys de revoltes sindicals que es van iniciar en la convenció de la Federació
de treballadors d’Estats Units i Canadà de l’any 1884, quan es va fer una crida per
lluitar contra la jornada laboral de 10 i 12 hores diàries i passar a la de 8 hores.
Aquestes reivindicacions van provocar la revolta de Chicago al 1886 amb greus
enfrontaments entres treballadors i policies.
El 1993, el Consell i el Parlament Europeu van aprovar una directiva que limitava a 48
hores el temps de treball setmanal, per raons relacionades amb la salut i la seguretat dels
treballadors.

El passat 10 de juny, els ministres de Treball i Assumptes socials de la Unió Europea
van aprovar una directiva que permet estendre fins les 60 hores –i en casos específics
fins les 65- la jornada laboral setmanal.
La directiva aprovada representa una atac frontal a l’Europa social i una autèntica
regressió en els drets dels treballadors europeus.
És un pas més en la individualització de les relacions laborals i, per tant, en la pèrdua de
capacitat de negociació col·lectiva. Elimina, de facto, el dret al descans en les jornades
laborals continuades i atenta contra la seguretat i la salut a la feina, alhora que dificulta
la conciliació de la vida laboral i personal.
La Confederació Europea de Sindicats també ha denunciat aquesta directiva Europea i
considera que aquesta mesura suposa un retrocés de més de 100 anys en la protecció
dels drets de treballadors i treballadores.
Cal defensar que Europa sigui una Europa social i deixi de banda els plantejaments
neolliberals que només porten a perdre drets aconseguits al llarg dels anys i tornar a
situacions més pròpies de segles passats.
Per tot això el Grup Socialista a l’Ajuntament de Llagostera proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Rebutjar l’actual directiva europea referent a l’ordenació del temps de treball,
ja que representa una pèrdua del benestar social, un atac als drets laborals, atenta contra
la seguretat i la salut a la feina, a més de dificultar la conciliació entre la vida laboral i la
familiar i personal.
Segon.- Demanar al Govern espanyol que faci totes les gestions necessàries per
defensar l’actual jornada laboral.
Tercer.- Demanar als grups parlamentaris al Parlament Europeu que rebutgin aquesta
directiva.
Quart.- Donar total suport al posicionament de la Confederació Europea de sindicats,
en la seva denúncia d’aquesta mesura.
Cinquè.- Demanar al Consell de la Unió Europea que adopti una nova normativa que
estigui en consonància amb els Tractats Europeus i la Carta de Drets Fonamentals de la
UE.
Sisè.- Informar d’aquest acord, al Govern de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al
Congrés de Diputats, al Govern Espanyol, al Parlament Europeu, a la Comissió i al
Consell de la Unió Europea.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Torrent: De tots es coneguda la directiva europea que se n’ha parlat moltíssim per
augmentar la jornada de treball i passar de les vuit hores diàries que ha estat una
reivindicació aconseguida amb molts esforços durant molts temps en convenis
col·lectius. Això, com tothom sap, intenta ser un triomf d’un sistema lliberal totalment
agressiu amb els drets dels treballadors. La nostra moció va en aquest sentit i no us
faré un discurs sindical perquè no és el moment ni el lloc, però es tracta de rebutjar
l’actual directiva europea perquè representa una pèrdua del benestar social, un atac
dels drets laborals, atenta contra la seguretat i la salut a la feina a més d’afectar la
conciliació entre la vida laboral i la vida familiar.
Varem estar parlant a la Comissió Informativa i és la posició del nostre grup, per tant,
agrairia que no entréssim a discutir qui va votar què en el seu moment a Europa perquè
ja varem parlar-ne l’altre dia i no cal. La posició del nostre grup a l’Ajuntament de

Llagostera i que considerem que encara que el Sr. Secretari va dir l’altre dia que
aquests tipus de mocions, bé, tampoc l’Ajuntament no era quí o no tenia prou pes,
pensem que si tots els ajuntaments dels pobles i les ciutats de Catalunya i de Europa ho
fessin potser el Parlament Europeu no es plantejaria bestieses com aquestes.
Sr. Soler: Ho lamento però haurem de parlar de votacions perquè és clar sinó no
s’entendrà. Això mateix el que el grup del PSC de Llagostera, ho aclareixo perquè no
sigui mal vist, està proposant-nos aquí, el seu propi grup al Parlament Europeu que jo
entenc que és el lloc on s’han de discutir aquestes coses hi va votar a favor.
Sr. Torrent: El Grup del PSC, no, eh!
Sr. Soler: M’he pot dir, si us plau, qui és el Ministro de Trabajo del Estado Espanyol?
Perquè s’hi ha mostrat a favor. Jo diria que és del PSC, és el Sr. Corbacho. No
voldria entrar en més detalls però les coses cauen pel seu propi pes.
Sr. Torrent: Li vaig comentar l’altre dia, Sr. Ramon Soler, que el nostre partit era
plural, no com altres, potser. Llavors hi ha gent que pensa d’una manera i gent que
pensa de l’altre. Faci el que vulgui si vol fer el seu discurs en qui va votar què. Faci el
que vulgui. Jo callaré. I no té cap sentit. Jo ho he dit abans perquè no comencés i no
avorríssim el públic. Faci el que vulgui.
Sr. Alcalde: Poder no tenia intencions i l’hi has fet memòria !
Sr. Soler: M’agradaria que em defenséssiu tant altres vegades. Jo torno a dir-ho. No
crec que aquest sigui el lloc per aquest tipus de mocions. Crec que això afecta un altre
organisme. Jo deixaré la resta de grups que diguin la seva. Jo particularment no estic a
favor d’aquestes mocions perquè en el fons no contribueixen massa a res. Crec que ens
hauríem de centrar més en coses que ens afectin de forma més directa. Jo intentaria
d’alguna manera que les mocions que poguéssim aprovar aquí tinguessin una
afectació important a lo que és la gent del poble, per tant el nostre vot serà contrari.
Sr. Postigo: Jo recordo com si fos ara en Ramon Soler presentant una moció sobre
l’etiquetatge en català. Per posar un exemple, n’hi havien d’altres. A nosaltres ens
sembla que l’aprovació d’aquesta directiva podria afectar o afectarà la qualitat de
vida dels ciutadans de Llagostera perquè obrirà les portes a jornades laborals
abusives i dificultarà encara més la conciliació de la vida personal i laboral que
penso que és un dels principals problemes que té la ciutadania de Catalunya en
general . Altre cosa és que la dreta clarament conservadora i europea hagi aconseguit
imposar això. Jo m’imagino que d’aquí el vot contrari de CiU. A mi em sembla molt bé
la postura del grup municipal del PSC de Llagostera i si el PSOE i el ministre no va
votar en contra que és el que havia d’haver fet, jo veig perfectament bé que ho
denunciï. Per tant, nosaltres donarem ple suport a la proposta presentada.
Sr. Navarro: Bé, nosaltres pensem que aquestes propostes que afecten el conjunt
d’Europa, nosaltres formen part d’Europa i també ens afecten de manera clara, és bo
de debatre i que, a vegades, s’argumenta “estem dedicant temps que hem de dedicar al
poble” el problema és això. Senzillament és una proposta amb tant sentit comú que

dient a favor com les festes locals podem dedicar-hi dos minuts. Les festes locals s’han
passat amb dos minuts i aquesta també si podien dedicar dos minuts. I si no si passa és
perquè entrem en polèmiques estranyes, no ? Que si això no té perquè discutir-se,....
Afortunadament en Lluís Postigo ha posat un exemple, que em podia haver aixafat la
guitarra si hagués agafat el meu. Jo penso que el meu és millor, perquè vosaltres vareu
presentar una proposta sobre el català i sobre el rector de la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona. No sé que afecta a Llagostera, concretament. Penso que afecta
més la jornada laboral dels llagosterencs. Vosaltres la vareu presentar i demanar
insistentment, aquí tinc l’acta i es va debatre i es va votar. En què quedem? Aquesta era
d’un senyor de Tarragona. I la segona cosa, segon debat tonto per a mi, perdoneu
l’expressió, que si els socialistes en un altre lloc han votat a favor o en contra,
nosaltres quan es van votar els transgènics en cap moment varem dir que si CiU a
Mataró o a Reus havien votat a favor. És igual. Convergència a Reus vota el que sigui,
a Mataró vota el que sigui i a Llagostera vareu votar el que us va semblar i els
socialistes igual, per tant, no perdem el temps i allarguem els plens inútilment en coses
que si ens hem de treure els colors, tothom se’ls traurà.
Sr. Alcalde: Ha arribat un moment que em pensava que la proposta la presentaves tu.
Sr. Navarro: Es que he dit que hi creia.
Sr. Galobardes: Suposo que de mi i del meu grup ningú recorda que hàgim presentat
cap moció extemporània ni estranya perquè entre d’altres coses perquè també tenim
aquest criteri, home, el mon és molt gran , preferències i tendències ideològiques i
opinió sobre el que llegim cada dia al diari ,... cada dia podríem presentar quaranta
mocions. Jo crec que per exemple seria més tema parlar del 16% d’atur que tenim a
Llagostera que el que han aprovat en el Parlament Europeu i seria prou interessant i
afectaria directament. Me fot ara mateix, perdoneu per l’expressió, però dir que no hem
de votar mocions sobre temes genèrics que no són competència d’aquest Ajuntament i
abans parlàvem de legalitat, dons no és legal, sí que és una expressió de democràcia
però no és legal fer mocions d’aquestes perquè està fora de les competències de
l’Ajuntament. Si algú ho impugnés, que ja sabem que ningú es pren la molèstia perquè
tots els ajuntaments ho fan, això en prengui nota, s’ho estudiï i si no s’ho vol estudiar o
buscar-ho o pregunti al Secretari que en farà més avia, però és així. Llavors di que em
fot perquè després vindrà una moció d’Esquerra que parlarà de la tercera hora que
tampoc és competència de l’Ajuntament de Llagostera però hem constarà molt perquè
és una cosa que em toca molt de la vora i em costarà no donar-li suport. Però voldria
fer el prec a tots els grups de que evitessin fer mocions d’aquestes, però
després....perquè hem d’entrar-hi necessariament a fer aquesta discussió política
perquè després ens hem de treure el draps bruts, el teu ministre ha votat això, però és
perquè estem parlant de temes que no ens toquen. Què no ens importa el que està
passant al Tibet ? O la fam que hi ha al Níger? Ens importen moltes coses. Si tots els
municipis de Catalunya es pronunciessin simultàniament en qualsevol altre tema tot
seria molt interessant: Però es que hi ha molts dies que es passem debaten temes que
no són de la nostra competència i estem privant a persones que han vingut al Ple que
després puguin fer les seves intervencions i jo personalment he rebut queixes perquè
eren quarts d’una i encara no havien pogut intervenir. Per tant, jo demanaria que entre
tots minimitzéssim aquests tipus de propostes.

Sr. Alcalde: Lluís, jo tan sols una cosa: Quan has parlat de les dretes...precisament el
PSOE va votar a favor i no crec pas que sigui la dreta. Ens posa dins dels grup de les
dretes i jo no mi considero de dretes. Passem a la votació. El que presenta la proposta
té la paraula.
Sr. Torrent: No estic gens d’acord amb el representant dels Independents ni amb el
representant de Convergència, evidentment que deia que aquesta proposta no afecti
Llagostera i tot el que han arribat a dir. Qualsevol persona que tingui una mica de
sensibilitat d’esquerres, una mica tan sols, hauria de votar a favor. I ja està.
Simplement és això. I llàstima que el vot, en aquest cas no fos personal perquè potser hi
hauria alguna sorpresa en l’equip de govern.
Es rebutja per 7 vots en contra dels grups municipals de CiU i IxLL i 6 a favor
d’ERC, PSC i ICV-EuiA.
B.12 Proposta del PSC per facilitar la recollida selectiva dels olis de fregidora
domèstics.
Es posa en consideració del Ple el dictamen aprovat per la Comissió Informativa nº 2 de
data 8-7-2008, amb el contingut següent:
“Atès que els olis de fregir usats suposen un residu de difícil eliminació en l’àmbit
domèstic.
Atès que el seu abocament a les xarxes de clavegueram suposa greus dificultats en la
depuració de les aigües residuals.
Atesa la voluntat manifesta de l’actual equip de govern de continuar i impulsar la
recollida selectiva al municipi de Llagostera.
Tenint present que ja s’ha començat la sensibilització envers els residus d’olis de fregir
amb el lliurament de dipòsits domèstics a la deixalleria municipal.
I amb l’objectiu de facilitar la recollida selectiva de l’oli, a les persones grans o a
aquelles que poden tenir dificultats per accedir a les instal·lacions de la deixalleria,
aprofitant l’afluència de persones al mercat setmanal.
Proposem al ple d’adopció dels següent acord:
1. Instal·lar al mercat setmanal dels dijous una parada en la qual es recullin els
residus dels olis d’ús domèstic.
Exemple de funcionament:
La parada podria ser una taula de les que disposa l’Ajuntament per a les festes, en la
qual hi hauria un nombre suficient de bidons on la persona que fes el servei abocaria els
olis que hi portessin.
Aquesta parada situada en lloc ben visible, podria servir també de punt de difusió i
informació sobre el reciclatge i de les campanyes que endegui l’Ajuntament en aquest
sentit.
La parada hauria d’estar operativa com a mínim les hores de màxima afluència al
mercat, de 9 a 13 i a ser possible tots els dijous.
Aquesta activitat la podria dur a terme el personal de la deixalleria.”
Es produeixen les següents intervencions:

Sr. Torrent: Sí, això sí que afecta Llagostera directament i afecta només, només a
Llagostera. La proposta és molt i molt simple i els olis de fregidora són un residu
domèstic que és difícil d’eliminar. Lo més fàcil es tirar-ho aigüera avall i evidentment
comporta tota mena de dificultats per la depuració de les aigües. La deixalleria els
recull. Recull els olis i a sobre dona unes marranxes per emmagatzemar l’oli de casa i
portar-lo a la deixalleria. Moltes persones no tenen accés fàcil a la deixalleria. La
nostra proposta és que al mercat s’instal·lés, nosaltres havíem pensat com una parada,
un punt de recollida d’olis perquè quan les persones van al mercat puguin portar la
seva ampolla o la marranxa que sigui i el puguin abocar allà i se’n vagin cap a casa.
Serviria aquesta parada o aquest punt de recollida per fomentar tot tipus d’actituds de
reciclatge. Esperem que segueixi la dinàmica que hi havia a la Comissió Informativa.
Semblava que hi havia una acceptació bastant important d’aquesta proposta. Esperem
que sigui així.
Sr. Vilella: Sí que serà així. La nostra intenció és estar-hi d’acord, però el que passa és
que intentar millorar, ser més propers a la gent i tenir un lloc per anar a portar els olis
domèstics perquè la deixalleria sí que queda lluny i, a més a més, les marranxes que se
solen donar als usuaris habituals. Jo deixaria a l’aire el que és la proposta de la
parada al mercat, no perquè és una parada sinó pel tema del personal perquè tenim el
que tenim. No sé si aquesta és la solució o la manera més econòmica perquè tampoc....,
jo recordo que vas comentar tancar la deixalleria els dijous al matí, no crec que sigui
correcte i això implica trobar una persona. Poden haver-hi altres sistemes. Estic
d’acord que podem millorar en la recollida d’olis però acceptar que es farà una parada
al mercat no ho veig una idea que pugui ser la millor. Per tant, no sé si és que tu vols
treure aquest punt.... nosaltres podem estudiar la viabilitat de com s’hauria de fer la
recollida, però si hem d’acceptar ja en el mercat, és clar ...
Sr. Postigo: Ara comentàvem amb en Jesús que em va semblar entendre a la Comissió
Informativa que s’estava disposat a modificar la proposta en el sentit d’estudiar la
viabilitat d’instal·lar en el mercat del dijous aquesta parada, nosaltres estem d’acord
amb promoure la recollida selectiva.
Sr. Soler: A veure, un aclariment. Hi havia un tema més metodològic que una altra
cosa. El Secretari ens ha dit que havíem de parlar de la proposta tal i com estava
originalment, però la transacció que es va proposar es manté. La única cosa que va
comentar el Regidor de Medi Ambient és el que varem dir en el seu dia. No quedar-nos
només amb el tema de la parada al mercat sinó estudiar altres opcions per facilitar la
recollida dels olis que igual passa per alguna altra alternativa, llavors simplement
seria modificar l’acord i posar “estudiar la viabilitat en breu termini de la instal·lació
al mercat setmanal dels dijous d’una parada en la qual es recullin els residus dels olis
d’ús domèstic.”
Sra. Comas: Nosaltres en el moment de la Comissió Informativa ja varem fer unes
quantes propostes per tal que no s’hagués de fer directament la instal·lació en el mercat
setmanal i tancar la deixalleria. Primer de tot, entenem que hi ha d’haver-hi una forta
campanya de sensibilització entre els ciutadans perquè hi hagi aquest reciclatge dels
olis domèstics i varem fer dues propostes. Una seria aprofitant la recollida de trastos

vells amb la brigada, també es podria fer recollida d’olis a les cases. I l’altre, en una
parada del mercat que pogués tenir un recollidor per l’oli i arribar a un conveni o una
bonificació en el tema de la parada. Nosaltres varem fer aquestes propostes.
Sr. Torrent: La proposta aquesta té una idea molt clara que és anar al mercat perquè
s’ha vist en altres lloc que funciona i que realment facilites molt la recollida d’olis. He
parlat amb gent gran i m’han dit: ah! si és allà jo ho faré!. Gent que sé que mai
trucaran perquè els hi vagin a buscar una ampolla d’oli a casa. Però si veuen que un,
l’altre la porten en aquest lloc del mercat, doncs segurament funcionarà molt més be.
Puc dir que no prenem l’acord d’instal·lar-l’hi ja perquè potser ens lliga de mans i
peus, però que es decidirà estudiar en breu “plaç” una parada al mercat en la qual
s’hi recullin els olis. I el tema de la para sí, perquè aquesta proposta no pensa en la
recollida a domicili de cap manera. Va se un impuls pensar que es podria arribar a
tancar unes hores la deixalleria. Varem parlar del mercat. El mercat és els dijous.
Potser no ha de ser cada dijous. Aquí és l’estudi. Potser amb dos dijous al mes pot
funcionar. Potser pot funcionar amb voluntaris. El voluntariat ecològic existeix. Tenim
també un Casal de gent gran amb ganes de fer coses. Potser tampoc seria una despesa
tan grossa. La taula la tenim i el personal potser també.
Sr. Galobardes: Només volia comentar en nom del grup dels Independents i en nom de
tot l’equip de govern que valorem la iniciativa molt positiva i que està molt bé, però no
veig la necessitat d’obsecar-se que hagi de ser d’una determinada manera. Per part
d’ERC es proposaven idees alternatives i la veritat es que com equip de govern si l’hem
de votar hem de tenir les mans una mica lliures per fer allò que a la pràctica sigui el
més viable i el menys costós i si el lloc ha de ser el mercat i no hi podem tenir una
persona perquè no és viable .... Jo crec que la iniciativa es bona d’incentivar la
recollida d’oli, de facilitar-ho, de pensar en al gent gran, però deixem la proposta
oberta i hi haurà el compromís de l’equip de govern de facilitar-ho, perquè és una
llàstima sent una iniciativa tan positiva i ben intencionada que ens veiem forçats a no
poder-hi donar recolzament.
Sr. Torrent: Jo la proposta la mantinc que s’estudiï en el mercat.
Sr. Alcalde: Que s’estudiï, val, però si no és factible !
Sr. Soler: Us sembla bé posar: Estudiar la viabilitat d’instal·lar al mercat setmanal
una parada on es recullin els residus dels olis domèstics i fomentar aquesta recollida?
Sr. Alcalde: Amb aquest enunciat el nostre vot és a favor.
Se sotmet a consideració la proposta esmenada, amb el text següent :
“Atès que els olis de fregir usats suposen un residu de difícil eliminació en l’àmbit
domèstic.
Atès que el seu abocament a les xarxes de clavegueram suposa greus dificultats en la
depuració de les aigües residuals.
Atesa la voluntat manifesta de l’actual equip de govern de continuar i impulsar la
recollida selectiva al municipi de Llagostera.

Tenint present que ja s’ha començat la sensibilització envers els residus d’olis de fregir
amb el lliurament de dipòsits domèstics a la deixalleria municipal.
I amb l’objectiu de facilitar la recollida selectiva de l’oli, a les persones grans o a
aquelles que poden tenir dificultats per accedir a les instal·lacions de la deixalleria,
aprofitant l’afluència de persones al mercat setmanal.
Primer.- Estudiar la viabilitat en breu termini de la instal·lació al mercat setmanal dels
dijous d’una parada en la qual es recullin els residus dels olis d’ús domèstic.”
S’aprova per unanimitat
Sr. Alcalde: Bé, ara, com que al principi ja hem dit que li donaríem un tractament de
Ple ordinari, a última hora ERC ha presentat una moció que en un Ple extraordinari no
s’hauria d’acceptar, però jo la proposo per urgència.
Sra. Comas: És pel tema dels Plens. No hi haurà Ple a finals de juliol i ens en anàvem
al setembre. Com que estem parlant dels curs que comença el setembre, per tant l’hem
presentada d’urgència per això.
Sr. Alcalde: Correcte!
Sr. Postigo: Per part nostre, abans parlàvem de legalitat i em sembla que la llei en
aquest sentit no hi ha marge d’interpretació, diu que en un ple extraordinari no es
poden presentar i nosaltres no l’hem pogut llegir . Nosaltres ens abstenim tant en la
urgència com amb la declaració.
Sr. Torrent: Seguim amb la mateixa línia i ens abstenim.
Sr. Galobardes: Jo com he dit em costa molt oposar-me i encara que sigui a títol
enunciatiu donar-hi suport, però no conec el tema de la legalitat de si es pot introduir o
no, però evidentment és que o en parlem ara o sinó no té gaire sentit.
Sr. Alcalde: Hem començat el Ple dient que el tractament que li donàvem era
d’ordinari. Nosaltres votem que sí.
Sra. Comas: Bé, intentaré ser ràpida. És una moció contra la tercera hora de castellà
que el Govern Espanyol ha aprovat pel Reial Decret 1513/2006 en el qual imposa una
tercera hora de castellà a les escoles de primària de Catalunya. El que diu la moció en
resum és defensar l’actual sistema d’immersió lingüística que tan bé funciona en el
sistema educatiu establert a Catalunya i acorda expressar el desacord del Reial Decret.
Demanar al Govern de la Generalitat que emprengui les mesures necessàries tant
jurídiques com polítiques perquè no es dugui a la pràctica i fins i tot blindar el model
lingüístic mitjançant la futura llei d’educació perquè el Govern Espanyol no pugui fer
decrets d’aquesta mena. El tercer seria manifestar el convenciment que la llengua
catalana és i ha de continuar essent la llengua vehicular dels sistema educatiu català
així com la eina indispensable de cohesió social del nostre país i quart fer arribar els
acords al Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris i el President de
l’Associació Catalana de Municipis i la federació de Municipis.

Sr. Soler: Aquest és un acord que està aprovat. Aquesta és una llei pel setembre no com
l’altre llei que parlàvem abans que tot just s’inicia un desenvolupament legal i
evidentment com ha dit abans l’Eduard i jo també ho dic ara, costa molt no posar-s’hi
a favor. Jo l’únic que demanaria en tot cas, és afegir al tercer punt a continuació del
“nostre país” “i ha de ser protegida”. I demanaria afegir un quart punt que digués:
“Manifestar que la llengua castellana, en cap cas corre perill de desaparició a
Catalunya i que tota la població catalana la pot aprendre, llegir, escriure i parlar
perfectament, amb el sistema educatiu actual.” No cal, suposo, afegir més
explicacions perquè s’entén perfectament. I per últim en el quart punt actual que seria
el cinquè, apart d’enviar-ho al Parlament de Catalunya i els Grups Parlamentaris i
l’ACM i la Federació de Municipis, entenc que també s’hauria d’enviar a la
Conselleria d’Educació, al Congrés Espanyol i al Ministerio de Educación y Ciencia ,
perquè aquesta és una norma estatal.
Sr. Torrent: Com he dit abans m’hagués agradat poder estudiar més detingudament el
tema. El Govern de Catalunya ja ha rebutjar el tema, per tant reforçar-lo no sé si cal.
Jo el tercer punt,... a veure, l’Estatut ens ho diu ben clar el que és la llengua catalana,
com està i com ha de seguir estant. M’abstindré perquè m’hagués agradat comentarho. Jo crec i segueixo pensant que en aquest país no hi ha un problema lingüístic
perquè el castellà està súper garantit i el català afortunadament l’estem mantenint, hi
estarem treballant perquè duri i no m’agrada que es produeixi, no ho dic per aquest
cas, sinó ho dic pels altres. Els altres que fan aquests manifests estranys, de si dir que
el castellà està en perill, no m’agrada gens perquè és una falsa imatge, Catalunya no fa
això. A Catalunya hi conviuen les dues llengües i encara serien capaços de conviure
amb una altra.
Sr. Postigo: Tornem a insistir amb el mateix, ens sembla poc seriós pel tema de la
forma bàsicament. Per molt que li diem que li volem donar un tractament de ple
ordinari, el ple és convocat de caràcter extraordinari i la llei amb aquest sentit des del
meu punt de vista i la meva modesta opinió és així, en un ple extraordinari no es poden
presentar temes per la via d’urgència, és més, jo m’atreviria a dir que la llei diu que
qualsevol acord que es prengui introduït en un ple extraordinari, un punt que no estava
previst en l’ordre del dia, és nul de ple dret. No és que no volem manifestar-nos en el
contingut però em sembla que és un mal precedent, tots els plens inclouen precs i
preguntes. Si avui incorporem un que és de caràcter extraordinari, a partir d’ara
nosaltres en presentarem, ja ho anunciem. En presentarem perquè si val, val per tots,
m’imagino. Hi ha solucions fàcils i és que tan bon punt s’acabi aquest ple, es convoqui
un ple extraordinari aquí mateix sense moure’ns i es debati, si és que hi ha tant la
urgència.
Sr.Galobardes: Bé, em sembla que no és un tema de debat polític, em sembla que en
qualsevol país lliure això es consideraria una qüestió de pur patriotisme i em sembla
que si que hi ha una situació d’agressió contra la llengua catalana que materialitza
amb aquest decret aprovat pel govern socialista. És cert que s’exterioritza molt més
l’agressivitat del català des de segons quins sectors de la llengua espanyola però
també és veritat que no ens ha solucionat pas el català, el partit socialista en cap
moment. I per tant, jo crec que és necessari rebutjar el tema de la tercera hora de
castellà.

Sr. Torrent: Voldria dir estic orgullós de ser del partit socialista però no cal, i segueix
sense caldre, ara, si voleu continuar una miqueta més, podem continuar.
Sr. Alcalde: No cal continuar i abreviem.
Sra. Comas: Avia’m, tres coses. Una, no és per treure’m les coses de sobre però és una
moció marc d’aquestes d’esquerra. Li deia a en Ramon per l’error aquest que li havia
trobat. Llavors, segona cosa que volia dir és que, i no és per defensar el partit
socialista perquè no són dels meus, diríem, però el president de la Generalitat està
agilitzant la tramitació d’aquesta llei, no sé si perquè d’altres l’estan apretant que
segurament, jo crec que entrar en temes de partit així, em sembla una mica absurd. I
després per estalviar-nos problemes o el què pugui ser, demanem, que en principi ja
podríem votar-la, la retiraríem més que res per saber què en surt. La retiraríem i
demanaríem que aquesta proposta la ratifiqués la junta de govern a la propera sessió
que tingueu.
Sr. Alcalde: M’agrada molt que ho diguis tu, perquè si jo hagués dit que no, no sé pas
què hauria passat. Quan parlem d’il·legalitats, Lluís, vosaltres mateixos vareu demanar
els precs i preguntes en els plens extraordinaris, i també és il·legal. És un punt que
s’inclou i no toca, que la llei ho diu.
Sr. Postigo: Jo entenc que la llei estableix mínims i per tant cada ajuntament pot
regular el què li convingui. El què no hi ha cap dubte és que la llei diu explícitament
que en un ple extraordinari no s’hi poden incorporar punts. Això ho diu explícitament.
Sr. Secretari: És cert. El què els precs i preguntes, d’això no hi ha cap acord. Aquí a
l’Ajuntament no hi ha cap acord que digui que els precs i preguntes s’hagin d’incloure.
En tot cas és un acord entre partits polítics, però no hi ha cap acord que jo sàpiga.
Sr. Alcalde: No,no. Dit això...
Sra. Comas: Més que res és si ha sortit la votació en positiu. Llavors ho ratifica la
Junta de Govern.
Sr. Soler: No, ja ho hem dit, jo si s’accepten les esmenes que he fet (..)
Sr. Alcalde: Però s’accepten les esmenes que s’han fet?
Sr. Secretari: Si, indicant un punt de ratificació.
Se sotmet a votació la proposta d’ERC, però essent necessària la seva ratificació per la
Junta de Govern Local.
“PROPOSTA D’ERC, CiU i IxLL CONTRA LA TERCERA HORA DE CASTELLÀ.
Proposta sobre el Reial Decret 1513/2006 pel qual es regulen els ensenyaments mínims
en Educació Primària.

El govern espanyol acaba d’aprovar el Reial Decret 1513/2006 amb el qual es regulen
diferents aspectes bàsics de l’Educació Primària i, molt particularment, imposa la
programació d’una tercera hora dedicada a la llengua castellana a les escoles de
Catalunya. El fet, adoptat unilateralment i sense comunicació prèvia al govern de
Catalunya i al conjunt de la comunitat educativa, és d’una gravetat objectiva i ha causat
una lògica preocupació en el conjunt de l’opinió pública.
Volem expressar la nostra defensa de l’actual sistema d’immersió lingüística així com
també del sistema educatiu establert a Catalunya. En aquest sentit, volem recordar que
el model d’immersió lingüística que ha estat aplicant la Generalitat compta amb el
consens del 90% del Parlament i ha estat funcionant i progressant de manera prou
positiva en els darrers anys.
Cal assenyalar també que, a hora d’ara, des dels centres escolars es demana una
regulació que faci compatible els propis plans educatius, és a dir, la seva pròpia
autonomia, amb una normativa mínima comuna. És injustificable, en conseqüència, que
el govern espanyol impulsi mesures que no responguin a les necessitats sentides com a
pròpies per la comunitat educativa de Catalunya.
És per tot el que s’ha exposat que el grup municipal de CiU, IxLL i ERC proposen a
la Junta de Govern Local l’adopció del següents acords:
Primer.- Expressar el desacord amb el Reial Decret 1513/2006, tan per qüestions de
forma com de fons.
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que emprengui les mesures
necessàries (jurídiques, polítiques, etc.) per tal que aquest decret no es dugui a la
pràctica i no es posi en discussió la continuïtat del sistema d’immersió lingüística.
Tercer.- Manifestar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar
sent la llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina indispensable que
possibiliti la cohesió social del nostre país i ha de ser protegida.
Quart.- Manifestar que la llengua castellana, en cap cas corre cap perill de desaparició a
Catalunya i que tota la població catalana la pot aprendre, llegir, escriure i parlar
perfectament, amb el sistema educatiu actual.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, als grups
parlamentaris i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a la Conselleria d’Educació, al Congrés Espanyol, al Govern
Espanyol i al Ministerio de Educación y Ciencia.”
Sisè.- Ratificar aquest acord per la Junta de Govern Local.”
S’aprova amb els vots a favor de CiU i IxLL i ERC i l’abstenció del PSC i ICV.
C) Control i Gestió Municipal
C.1 Precs i preguntes
Sr. Alcalde: Aquí tenim les preguntes que va formular per escrit el grup d’ERC en el
que la primera diu quines participacions en l’àmbit de cultura s’han dut a terme des del
31 de gener de 2008 i a quantes han estat convocats els regidors de l’oposició.
Sr. Aliu: Això de l’àmbit de cultura, en un principi funciona tal i com funcionava
abans. Hi ha una gent a la Comissió de Festes, hi ha una gent que s’ocupa de la
Comissió de Reis, uns altres que porten Xarxa. I en fi, el què passa és que ha sortit més

gent de pagès, dels manaies que han volgut fer fires i a tot plegat se’ls hi està donant
recolzament. Els regidors doncs, ni de l’equip de govern ni de l’oposició se’ls ha
convocat perquè és gent del poble que surt espontàniament que organitzen festes i
sembla que no era prou necessari convidar a l’oposició. Si teniu alguna pregunta a fer
d’alguna festa o el què sigui, veniu a trobar-me.
Sr. Navarro: Així entenem que no hi ha hagut cap reunió per planificar una mica les
festes i entenem que el tema de convenis i subvencions s’ha fet a nivell individual sense
cap convocatòria a totes les entitats. Entenem això?
Sr. Aliu: Les entitats estan convocades, totes tenen les seves festes repartides i les
persones del poble que vulguin participar estan convidades a fer-ho. Hi ha més de 50
persones aquí fora fent una obra de teatre, s’està muntant una fira ara pel 27 d’aquest
mes que són entre caçadors, gent de pagès, gent del poble que es mou i que té ganes de
fer coses i que amb el recolzament de l’àrea de cultura es tiren endavant. Així de clar.
Sr. Navarro: No era aquesta la pregunta. Era si tota aquesta planificació era producte
d’una reunió en que tots els que tenien interès en fer alguna activitat es posaven
d’acord, o la gent anava amb el Regidor de Cultura o qui sigui i a partir d’aquí
s’organitzava. Pensem qui si és d’aquesta manera demanaríem un canvi i demanaríem
que realment hi hagués una reunió en algun moment al començament de l’any per tal
de planificar tot això i que no sigui producte de determinades entitats o de determinats
grups, que està molt bé que surtin, però que possiblement si hi ha una reunió oberta no
ens trepitjarem com ha pogut passar i serà més participatiu com demanàvem.
Sr. Aliu: A principi d’any es va tenir una reunió amb totes les entitats del poble i es va
acordar el calendari de festes a més a més de tot el que pugés anar sortint. El que passa
és que és molt participatiu i tothom que vulgui pot venir. S’està moguent molta gent del
poble. De tota classe, de tots colors perquè no es demana res a ningú. Al contrari com
més serem més tirarem el poble endavant i segons els àmbits que es toquen serà gent de
pagès, serà manaies, serà caçadors.
Sr. Navarro: La pregunta és quines s’havien fet a partir d’una data, perquè s’havia
adoptat el compromís per Ple que aquestes reunions, segons dius, son participatives.
Nosaltres no varem ser convidats i aquesta pregunta portava un prec al darrera que és
que com es facin aquestes reunions, nosaltres en virtut d’allò que es va aprovar al Ple i
en virtut del reglament de Participació Ciutadana siguem convidats.
Sr. Aliu: Doncs, el proper any quan es faci la reunió, se us convidarà. I repeteixo que
quan vulgueu saber alguna cosa em podeu venir a trobar.
Sr. Alcalde: El que és important és que el poble sigui viu.
Sr. Alcalde: 2n., quin ha estat l’augment de personal a l’Ajuntament. Quin percentatge
suposa? Bé, personal funcionari, places de plantilla 2008, 25. Vacants, 4. Altes 2.
Baixes 2. Nomenaments interins 3. Altes nomenaments interins, places no previstes a la
plantilla,1. Baixes nomenaments interins, places no previstes a la plantilla, 1. Places
cobertes, 24. O sigui n’hi ha una de menys.

Sr. Navarro: Això ja ho teníem al pressupost. El que volíem saber és quina és la
diferència entre la plantilla i la plantilla que ha acabat creant-se amb aquestes noves
incorporacions.
Sr. Alcalde: La única que està alterada és la del personal laboral que hi ha cinc placés
més que són els vigilants forestals que estan subvencionats i les altres dues places són
el personal administratiu que s’ha agafat d’urgència. No hi ha res més. Són cinc.
Sr. Navarro: A nosaltres no ens surten els números.
Sr. Alcalde: Personal laboral: plantilla 2088, 43. Vacants, 12. Contractes d’interinitat,
12. Altres contractes temporals, 5. Baixes no previstes a la plantilla, 0. Places cobertes:
48.
Sr. Navarro: Respecte la plantilla que hi havia l’any passat, quin ha estat
l’increment? Hi ha una persona que ha entrat que és la tècnica d’urbanisme, per
exemple, i tenint en compte que continua en plantilla la plaça de vicesecretària, el
secretari. . Hi ha un administratiu de suport .
Sr. Alcalde: La plaça era vacant i l’hem cobert.
Sr. Navarro: La pregunta és: Respecte el número de treballadors que hi havia el 2007 i
els qui ha el 2008, quin és l’augment que hi ha hagut i quin és el percentatge?
Sr. Alcalde: Fem una cosa, aquesta pregunta tal i com l’estàs formulant ara l’escrius i
me la dons i la contestaré.
I la tercera, S’ha donat resposta a la proposta de conveni dels treballadors de
l’Ajuntament, presentada pels treballadors el 23 de maig de 2008? En cas de resposta
afirmativa, quines modificacions s’han fet ? En cas de resposta negativa, quan està
previst tractar el tema en mesa paritària?
S’està treballant en el conveni i en la valoració dels llocs de treball. Ens assentarem
amb la mesa paritària en parlarem.
Sr. Massip: Era per saber si en aquesta legislatura és previst fer un tanatori.
Sr. Alcalde: Per aquesta legislatura sí que està previst. En el moment que es
desenvolupi el SUD-12 serà per aquell sector.
Sr. Massip: Sí, això ja m’ho suposava. Però el SUD-12 quan de temps pot tardar?
Sr. Alcalde: Posem-l’hi dos anys.
Sr. Galobardes: És d’aquelles preguntes tant maques que et fan. Perquè el que ho
pregunta ja ho sap. Llavors, tal com l’hi ho vaig explicar a en Jesús...
Sr. Alcalde: Així ja els hi havies explicat?

Sr. Galobardes: Sí, fan veure que no ho saben !
Sr. Massip: Escolta, jo no faig veure mai que ho sé. Si t’ho pregunto és perquè no ho
sé. Si no, no t’ho preguntaria.
Sr. Torrent: Sí, sí, que em va explicar una cosa. I diré exactament que em va explicar el
Sr. Galobardes. Quan parlàvem del tema del SUD-12, varem estar parlant del costat
del Cementiri i vaig comentar aquí hi ha el tanatori? Diu, sí, segurament anirà a
aquest costat, m’és igual a quin costat vagi si va despresa. I ara pregunta el meu
company de partit i d’oposició: pregunta si teniu previst fer-ho com, quan i sobretot
volia dir i ho avanço si ja s’havien fet contactes amb l’empresa que pugui fer això
perquè els terrenys ja sabeu quins són.
Sr. Galobardes: Bé, això dels contactes jo no ho sé. Explicaré el que et vaig explicar a
tu. El primer pas era aconseguir els terrenys. L’aprovació del SUD-12 era un pas previ
que ens permetia adquirir uns terrenys, que se’ns cedissin uns terrenys al darrera del
Cementiri que ens semblava que era un lloc adequat. El comentari no era pas per
molestar a algú, no era la intenció, però em pensava que ja havia quedar clar. Tenia la
impressió que no ho havíeu parlat. És perfectament lícit fer preguntes al Ple perquè així
ho expliquem i tothom se n’assabenta . Però no era en sentit pejoratiu ni molt menys. El
tema de si hi hagut contactes ho podrà explicar la Regidora. Responsable.
Sr. Alcalde: Contactes, única i exclusivament amb qui ara té la concessió que va
expressar la seva inquietud per saber si teníem previst fer un tanatori. I la seva
predisposició a col·laborar en el que calgui. I el tècnic de l’Ajuntament va informar que
en aquest sector s’hi podia fer. El tanatori és una cosa que li donem prioritat 1 perquè
tots sabem que allà on està situat és molt problemàtic i fa molta falta.
Sr. Torrent: Es tracta d’una instal·lació urgent que fa falta i de vegades abans que es
desenvolupi un sector ja s’ha arribat a pactes amb els propietaris, per aquí anava la
nostra inquietud i la nostra pregunta.
Sr. Galobardes: No està lligat. L’únic que faltaria després de l’aprovació que hem fet
avui és que voluntàriament els propietaris dels terrenys els cedissin. Jo crec que hi ha
bona disposició i hi ha antecedents d’algun propietari que ja ha fet cessions
anticipades, en concret jo mateix, com advocat, vaig tramitar amb l’anterior Alcalde
Lluís Postigo, uns terrenys que precisament són del SUD-12 i queden a l’altra banda
del Cementiri i jo crec que hi ha bona disposició. L’altre cosa després són terminis,
projecte, fins que això es pugui arribar a materialitzar, però evidentment tots som
conscients que hi ha una necessitat en aquest sentit.
Sr. Postigo: Permeteu-me un comentari només en relació a aquest tema. Si no vaig
errat i si no he fet els càlculs malament, el pla d’etapes que hem aprovat avui, com a
màxim les obres d’urbanització acabin el 2013. Dubto que es faci en aquesta
legislatura no vull desil·lusionar a ningú. Altres cosa es que es comenci a treballar, que
es faci el projecte, etc.

Sr. Galobardes: No és cap desil·lusió per ningú. Jo m’he informat amb els tècnics i em
diuen que es pot fer perquè no cal que es desenvolupi la urbanització per tenir cedits
els terrenys per a equipament i com a Ajuntament hi podem fer l’equipament aquest.
No és obstacle. No cal que hi hagi els vials fets ni el clavegueram posat i el final
d’obra.
Sr. Postigo: Però la llicència de primera ocupació, almenys fins ara es feia no es
donava fins que la urbanització no estava acabada.
Sr. Alcalde: Lluís, tens alguna pregunta?
Sr. Postigo: Tenia dos precs: He llegit la publicació del Parlem-ne i a la part de
darrera “mentides no, gràcies”, jo us demanaria que fóssiu estrictes i rigorosos amb el
títol i no diguéssiu mentides, precisament vosaltres. En cap cas, i tinc la publicació
aquí, nosaltres hem dit que l’Alcalde de Llagostera cobrava 60.000 euros, hem dit que
la despesa que comporta el sou de l’Alcalde són de 60.000 euros i en tot cas, corregeixme i diguem si no és veritat que la despesa que ocasiona a l’Ajuntament és aquesta.
Llavors es parla, fent referència a les expropiacions que si s’hagués posat a
negociar......, bé això és mentida, tant amb els propietaris de Can Caciques com amb
els del carrer Lleó amb tots dos es va estar negociant i es va intentar evitar
l’expropiació. El Jurat d’Expropiació no ha resolt en contra de l’Ajuntament. O ha
resolt més en contra de les pretensions del particular que no pas de l’Ajuntament. El
que trobo a faltar és una columneta més que posés la pretensió del particular, la gent
hagués vist llavors la diferència. Quina valoració feia l’Ajuntament, què demanava el
particular i que s’ha adjudicat finalment. I per últim una altra cosa en tot aquest tema
de les expropiacions, heu de saber per si no ho sabeu....punt de l’ordre del dia del Ple:
Aprovar l’expedient d’expropiació d’una finca situada al carrer Lleó. La representació
de CIU, el seu vot serà favorable ja que estan d’acord que aquesta zona d’equipament
sigui compacte. La valoració s’inclou; inclosa la valoració vot a favor de CIU.
Sr.Alcalde: Del govern anterior?
Sr.Postigo: Del grup municipal de CIU. Jo ja sé que nosaltres no tenim el monopoli de
les idees, però és que vosaltres, les idees ara són blanques i ara són negres. Els aneu
canviant a conveniència. Carrer Olivareta també. La representant de CIU considera
una bona decisió per a la recuperació del barri antic de Llagostera. És a dir, s’aprova
per unanimitat i és més; després acaben dient que el seu grup hi està d’acord ja que es
tracta d’una finca que és important per la història del poble i que troben correcte la
tramitació de l’expedient. O sigui que en tot cas, abans de dir que l’ENTESA feia i no
sé què, que se sàpiga que és amb el vot favorable del grup de CIU.
Sr.Alcalde: Bé, ja anirem discutint els diferents informes.
Sr.Soler: És mentida el què acabes de dir, perquè la publicació que vàreu treure diu
que l’alcalde cobra 60.000 EUR i em sap greu no tenir-la aquí però la podríem veure
en qualsevol moment. A partir d’aquí, la resta, jo em limitaré a comentar a cada ple,
les publicacions precioses sempre evidentment que es pugui fer, però insisteixo,

mentida el què deia la publicació d’ICV-EUIA, perquè deia literalment: “L’alcalde de
Llagostera cobra 60.000 EUR”. (...)
Sr.Postigo: En relació als temes de personal que avui s’ha comentat de si s’ha
augmentat la plantilla o no. A l’hora de fer-li fer hores extraordinàries al personal,
quins criteris se segueixen? Ho dic perquè em dóna la impressió de que no s’és gens
auster, al contrari, jo crec que no es controla fins el punt que si comprovem a l’any que
porteu de govern amb l’any anterior, hi ha un increment d’hores extraordinàries del
35%, el que representen a prop de 18.000 EUR més amb hores extraordinàries, tot i
que hi ha més personal. Jo voldria saber quin criteri s’utilitza perquè a aquest ritme..
Sr.Alcalde: Criteri és les necessitats que té el poble en aquest moment per tenir-lo net,
tenir-lo cuidat i procurar de que si cal fer alguna hora extra per tenir-ho en condicions
ho anirem fent.
Sr.Postigo: Sense tenir en compte les possibilitats econòmiques de l’ajuntament.
Sr.Alcalde: Aviam Lluís, novament el què s’ha fet i el criteri que s’ha seguit és tenir
purament el poble en condicions, com a mínim intentar-ho.
Sra.Comas: Només una cosa, hi ha un Consell del Patrimoni, s’ha convocat mai, i es
pensa convocar? Ho pregunto perquè no l’hem feta mai aquesta reunió.
Sr.Alcalde: Bé, el què passa és que hem anat prioritzant altres coses. Però si que en
convocarem algun.
Sra.Comas: El reglament diu que se n’ha de fer un a l’any.
Sr. Alcalde: En la legislatura passada se’n van fer dos. Doncs bé, si que es convocaran.
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart d’una de la matinada, s’aixeca la sessió
de la qual s’estén la present acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi el Secretari,
que ho certifico.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

ACTA Nº 11/2008 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2008.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-quatre de setembre de l’any
dos mil vuit es reuneix el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària sota la Presidència
de l’Alcalde Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep
Aliu Mndet, Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Cristina Campeny Planas,
Xavier Vilella Bayé, Jesús Torrent Bosch, Lluís Postigo García, Montserrat Masdevall
Roca, Antoni Navarro Robledo i Eduard Galobardes Jorba.
Excusen la seva assistència els Regidors Srs. Santiago Masip Campos i Eugènia Comas
Alsina.
Actua de Secretari el Sr. Norbert Bes i Ginesta.
ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit:
A.1 Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions dels dies 25-6-2008 i 10-072008.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries:
B.1. Aprovació provisional del Pla especial per a l’establiment de turisme rural al veïnat
de Bruguera núm. 3 “Mas Xifre”.
B.2. Acord d’aixecament puntual de la suspensió de llicències per a la construcció de 3
habitatges en filera al c/ República, 5-7-9.
B.3. Acord d’aixecament puntual de la suspensió de llicències per rebaixar terres al pati
de la finca c/ Girona, 22.
B.4. Acord de bonificació de l’ICIO a favor del Departament d’Educació.
B.5. Acord d’aprovació del Compte General de l’exercici 2007.
B.6. Acord de declaració de parcel·la sobrera a can Cristòfol.
B.7. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local acceptant la subvenció atorgada
pel Departament d’Educació per a la llar d’infants.
B.8. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local pel qual s’acorda la creació de
l’oficina de turisme.
B.9. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local pel qual s’aprovava el conveni
de cessió de locals del Casal Parroquial LLagsoterenc.
B.10. Proposta d’ICV-EUiA per a una major transparència de l’Ajuntament.
B.11. Proposta d’ICV-EUiA per a la creació d’una comissió especial de queixes i
suggeriments.
B.12. Proposta d’ICV-EUiA relativa a les llars d’infants públiques.
B.13. Presa en consideració de la renúncia de la Sra. Cristina Campeny Planas com a
regidora de l’Ajuntament.
C) Control i gestió municipal:
C.1. Donar compte dels acords en matèria de personal.
C.2. Resolucions d’Alcaldia.

C.3. Informes d’Alcaldia
C.4. Precs i preguntes.
A) ASSUMPTES DE TRÀMIT:
A.1 Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions dels dies 25-6-2008 i 10-072008.
Sr. Alcalde: Hola, bona nit. Començarem aquest Ple de les 9 del vespre del dia 24 de
setembre i el primer punt de l’ordre del dia és assumptes de tràmit, aprovació si
s’escau, de les actes dels dies 25 de juny i 10 de juliol de 2008. Hi ha esmenes?
Sr. Torrent: Bona Nit. El nostre grup en el tema de la transcripció literal de les actes,
està bé perquè no dóna lloc a dubtes, dir que aquesta vegada ha fallat perquè en el Ple
del juliol hi faltava un tros. El que voldria dir és que a l’hora de fer aquesta
transcripció és una activitat inhumana pel personal que ho ha de fer, amb el mitjans
actuals és molt i molt difícil. Quan vinc aquí l’Ajuntament i veig el personal que està
copiant literalment tirant endavant i endarrere per sentir el que estem dient, de veritat
que pateixo ja li vaig comentar al Secretari i potser el que s’hauria de buscar és un
altre sistema, ja sigui en format digital, s’ha d’estudiar, però que no sigui una cosa tan
feixuga.
Sr. Alcalde: És una de les coses que hem comentat amb el Secretari i potser el format
digital sigui una de les solucions. Però, tal com has dit era una de les formes més
aclaridores perquè sabrem el que s’ha dit o deixat de dir. Sí que hi ha un fallo perquè
aquell dia Llagostera Ràdio va tenir un petit problema i d’aquí ve que hi hagi aquesta
mancança.
Sr. Torrent: Però, segurament hi ha mitjans tècnics millors per fer aquesta feina.
Apart d’això no hi posem esmenes.
Sr. Postigo: Per part nostre hem fet arribar les esmenes de les dues actes via e-mail al
Secretari entenem que si són acceptades,
Sr. Secretari: Sí!
Sr. Postigo: Per part nostre no hi hauria cap problema en aprovar-les i coincidir en la
mateixa observació que fa en Jesús. Parlant amb el Secretari, nosaltres suggeríem que
s’hauria de modificar aquest sistema i potser el que abans es feia de fer una gravació
en el suport que sigui perquè hi hagi constància a l’arxiu. Però igualment fer un acta
tal com diu la llei que s’ha de fer i per tant amb un resum de les intervencions que seria
suficient i per tan llògicament el Secretari és el que ha de decidir perquè és una
responsabilitat seva, però seria millor tornar a les actes resumides.
Sr. Navarro: Nosaltres en la mateixa línia. I també hem presentat una esmena, una
paraula que s’havia canviat. Esperem que també s’accepti.
Sr. Alcalde: Per tant s’aproven. Passem al punt b.

B) DICTÀMENS, PROPOSTES O MOCIONS RESOLUTÒRIES:
B.1. Aprovació provisional del Pla especial per a l’establiment de turisme rural al
veïnat de Bruguera núm. 3 “Mas Xifre”.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 18-9-2008:
“El projecte de Pla especial per a l’establiment de turisme rural al veïnat de Bruguera
núm. 3 “Mas Xifre”, redactat per l’arquitecte Manuel Martín Vertedor, visat amb el
número 2007403292 de 25.09.2007, que promou el Sr. David Alcalde Andrés, va ser
aprovat inicialment mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2007/1605 de 13.11.2007.
El Pla especial ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, mitjançant anuncis
inserits al BOP núm. 230, de 27.11.2007, al diari El Punt de 22.11.2007 i al tauler
d’edictes de la corporació, sense que s’hagin presentat al.legacions segons certificat de
Secretaria que consta a l’expedient.
Atès que en data 18.01.2008 es varen sol·licitar informes als següents organismes:
- Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (R.S. nº 114, de 18.01.2008)
- Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (R.S. nº 109, de 18.01.2008)
- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (R.S. nº 112, de
18.01.2008)
- Agència Catalana de l’Aigua (R.S.nº 110, de 18.01.2008)
- Direcció Gral. d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya (R.S. nº 113,
de 18.01.2008)
- Institut Geològic de Catalunya (R.S. nº 111, de 18.01.2008)
Vistos els informes emesos pels següents organismes:
- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, en sentit favorable.
- Institut Geològic de Catalunya, en sentit favorable.
- Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, en sentit favorable respecte de
l’informe arqueològic però fent una sèrie de consideracions respecte de la
documentació del Pla Especial i en concret caldria definir:
*Les característiques de l’antic paller.
*Concretar si a la zona d’aparcament que es grafia als plànols d’estat actual
contempla a l’estat proposa la construcció d’alguna estructura per fer
d’ombracle.
*A la normativa es parla de no admetre ampliacions, mentre que en un altre
paràgraf parla d’admetre nova construcció d’edificacions auxiliars i de serveis.
Caldria concretar aquesta contradicció.
*No es concreta cap nova distribució interior a la masia per tal d’adequar-se al
nou ús, Les intervencions interiors i exteriors hauran de ser respectuoses amb
l’estructura tipològica de la masia, i en la mesura del possible, intentar
recuperar-ne la seva originalitat, actualment malmesa.
- Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, en sentit favorable condicionat a
la incorporació d’una sèrie d’esmenes o aclariments relacionats amb l’activitat
d’allotjament rural que s’hi vol desenvolupar, consistents en el fet que cal definir:
l’antiguitat de l’edificació, les habitacions han de tenir el mobiliari suficient i una

alçada mínima de 2,5 m i els serveis higiènics previstos (endolls, armari, terres,
parets, enrajolats, aigua freda i calenta.).”
- Agència Catalana de l’Aigua, en sentit favorable.
Atès que malgrat el temps transcorregut, a dia d’avui no consta que la Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya hagi emès el seu informe.
De conformitat amb l’article 74 i ss del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i en especial el seu article 83.
I de conformitat amb el règim de competències previst a l’article 22.2.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
La Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte de Pla especial per a l’establiment de
turisme rural al veïnat de Bruguera núm. 3 “Mas Xifre”, redactat per l’arquitecte
Manuel Martín Vertedor, visat amb el número 2007403292 de 25.09.2007, que promou
el Sr. David Alcalde Andrés.
Segon.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes de la
seva aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC, tres exemplars del projecte i
una còpia completa de l’expedient administratiu en format paper, i el text de les normes
urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic, degudament autenticats pel
fedatari públic de l’Ajuntament
Tercer.- Notificar-ho al promotor, i també a la Direcció General d’Arquitectura i
Paisatge a fi que, encara que fora de termini, pugui adreçar-hi el seu informe si ho
considera convenient.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Galobardes: Bé, tal i com es pot saber per l’enunciat es tracta d’una tramitació
necessària per autoritzar un turisme rural en sòl no urbanitzable i pel tipus d’activitats
és necessari seguir una tramitació que el primer pas i un cop complerta tota la
documentació i amb els informes dels tècnics s’ha d’aprovar provisionalment perquè
després pugui passar a la Comissió Territorial d’Urbanisme i el que fem avui és això,
l’aprovació provisional.
Sr. Secretari: Només voldria fer una observació respecte del dictamen de la Comissió
Informativa: Que s’ha modificat la proposta del Ple en la mesura que va arribar
l’informe de la Agència Catalana de l’Aigua, que és favorable, que ja consta a
l’expedient i en el sentit de dir que a la proposta del Ple s’ha incorporat també que s’ha
tramès l’informe de l’ACA favorable.
Sr. Torrent: El nostre grup no hi té cap inconvenient. Hi votem a favor.
Sr. Postigo: El vot del nostre grup serà favorable i ens alegrem que iniciatives com
aquesta vagin augmentant en el nostre municipi i lamentem els maldecaps que ha
portat la tramitació perquè és un tema que fa molt de temps està intentant tirar-ho
endavant. Desitgem que funcioni el negoci i que hi hagi sort.
Sr. Navarro: També a favor.

Sr. Soler: Nosaltres també hi votem a favor i donar la benvinguda a aquesta nova
activitat perquè un dels objectius que tenim des de l’àrea de turisme del Consistori es
promocionar l’àrea de turisme rural i donar valor i posar en coneixement de tots els
possibles visitants de Llagostera el patrimoni natural, cultural i artístic que tenim al
poble que és molt variat.
S’aprova per unanimitat dels 11 regidors assistents a la sessió.
B.2 Acord d’aixecament puntual de la suspensió de llicències per a la construcció
de 3 habitatges en filera al c/ República, 5-7-9.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 18-9-2008:
“El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener
de 2008, a instància de la proposta presentada pel grup municipal PSC va acordar la
suspensió preventiva de tramitacions i de llicències prevista a l’article 71.1 del Decret
Legislatiu 1/2005 per un termini màxim d’un any per modificar la topografia en finques
i parcel·les edificables ordenades amb tipologia d’alineació a vial.
El Ple va acordar que abans del transcurs de l’any de la suspensió preventiva proposada
i en funció del desenvolupament de les sessions de treball, reunions, treballs i estudis de
la redacció de la modificació puntual de POUM, el Ple podrà acordar el seu aixecament
parcial en els àmbits en què puntualment es consideri innecessari mantenir-la.
S’ha presentat un projecte d’obres per construir tres habitatges unifamiliars en filera al
carrer República núm. 5-7-9. Segons informe tècnic que consta a l’expedient, el projecte
de construcció presentat no hipoteca la finalitat ni els objectius de la modificació
puntual de POUM prevista i que va ser causa de l’esmentada suspensió, per aquest
motiu, la Comissió Informativa núm. 2 proposa al Ple:
1.- Aixecar puntualment les suspensions de llicències acordades en data 30 de gener de
2008 pel que fa a la modificació topogràfica prevista en el projecte visat núm.
2007404650 a fi de permetre construir 3 habitatges unifamiliars en filera al carrer
República núm. 5-7-9.
2.- Modificar l’acord de suspensió de llicències de data 30 de gener en la part necessària
per adaptar-los al present acord, i per la resta mantenir-los en vigor.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Galobardes: ........i segurament ens hi trobarem altres vegades atès que tenim
suspeses llicències en relació a modificació de cotes de nivell fins que podem estudiar i
incorporar a la normativa una solució que eviti els problemes que ara es plantegen
quan hi ha molt de desnivell des de la cota de carrer i sobretot quan es tracta de cases
adossades o en filera el fet d’anivellar el pati a nivell de carrer pot deixar soterrat el
pati. Cada vegada que es demana permís per construir s’ha d’observar si el fet de
donar una llicència podria representar una contradicció amb la finalitat que pretenia
la suspensió de llicències, llavors en aquest cas s’ha estudiat per part dels tècnics i no
hi ha un gran desnivell, una diferència inapreciable entre la cota de nivell i el que són
els patis i no hi ha gaire moviment de terres i el punt següent és el mateix cas i en
comptes de ser el carrer República és una cantonada del carrer Girona, 22 i passa

exactament el mateix i en aquest cas és un terreny que té una cota que puja una mica,
és a dir, que no hi ha cap conflicte ni problema de cares els veïns. I ara que tinc la
paraula i per fer-ho més amè ja que tots heu parlat que estàveu molt contents amb això
del Mas Xifre, que l’equip de govern comparteix, també informar que ha tingut entrada
un altre projecte de turisme rural poble, concretament a la masia de can Cateura que
està enganxada al nucli urbà i n’hi ha alguna altre en estudi, per tant això va
prosperant.
Sr. Alcalde: El punt B.2 i B.3 que l’Eduard ja ha explicat pel que referència als
aixecaments de suspensió de llicències, passem a la votació i si algú té alguna cosa a
dir...
Sr. Torrent: El nostre vot és favorable en els dos casos: en el B2 i en el B3, tal i com ha
explicat el Regidor i comparteixo la seva alegria perquè hi hagi més activitats
d’aquestes i en el cas de can Cateura és una zona maca del poble, que quedi en plan
rural pot estar molt bé.
Sr.Postigo: Nosaltres també a favor en els dos punts.
Sr. Alcalde: Nosaltres també a favor.
S’aprova per unanimitat dels 11 regidors assistents a la sessió.
B.3 Acord d’aixecament puntual de la suspensió de llicències per rebaixar terres al
pati de la finca del c/Girona, 22.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 18-9-2008:
“El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener
de 2008, a instància de la proposta presentada pel grup municipal PSC va acordar la
suspensió preventiva de tramitacions i de llicències prevista a l’article 71.1 del Decret
Legislatiu 1/2005 per un termini màxim d’un any per modificar la topografia en finques
i parcel·les edificables ordenades amb tipologia d’alineació a vial.
El Ple va acordar que abans del transcurs de l’any de la suspensió preventiva proposada
i en funció del desenvolupament de les sessions de treball, reunions, treballs i estudis de
la redacció de la modificació puntual de POUM, el Ple podrà acordar el seu aixecament
parcial en els àmbits en què puntualment es consideri innecessari mantenir-la.
S’ha presentat un projecte d’obres per a l’excavació de terres fins a la cota prevista per
al condicionament del terreny del pati de la finca ubicada al c/ Girona nº 22. Segons
informe tècnic que consta a l’expedient, el projecte presentat no hipoteca la finalitat ni
els objectius de la modificació puntual de POUM prevista i que va ser causa de
l’esmentada suspensió, per aquest motiu, la Comissió Informativa núm. 2 proposa al
Ple:
1.- Aixecar puntualment les suspensions de llicències acordades en data 30 de gener de
2008 pel que fa a la modificació topogràfica prevista en el projecte amb visat núm.
2008402486 a fi de permetre dur a terme el rebaix del terreny de la finca ubicada al
carrer Girona núm. 22.

2.- Modificar l’acord de suspensió de llicències de data 30 de gener en la part necessària
per adaptar-los al present acord, i per la resta mantenir-los en vigor.”
S’aprova per unanimitat dels 11 regidors assistents a la sessió.
B.4 Acord de bonificació de l’ICIO a favor del Departament d’Educació.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 18-9-2008:
“En data 6.3.2008 i registre d’entrada núm. 883, els Serveis Territorials a Girona del
Departament d’Educació presenten una sol·licitud de llicència d’obres per a la
construcció d’un nou CEIP 2 línies a ubicar al carrer Amical de Mauthausen, núm. 14.
En aquest mateix escrit demanen una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres donat que es tracta d’una construcció
d’especial interès o utilitat municipal, en base al que disposa l’article 103.2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals,
Per Decret d’Alcaldia de data 13 d’agost de 2008 es concedeix llicència d’obres per a la
construcció de l’esmentat CEIP generant una liquidació de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres per un valor de 80.977,50 € (rebut núm. 112),
Així mateix l’article 4.2 de l’ordenança fiscal núm. 3 de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres disposa que es concedirà una bonificació del 95% de la quota de
l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.
Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres,
Per això, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Declarar la construcció d’un nou CEIP 2 línies a ubicar al carrer Amical de
Mauthausen, núm. 14 com una construcció d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials i culturals.
Segon.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres tal com disposa l’article 4.2 de l’ordenança fiscal núm. 3, deixant
sense efecte la liquidació núm. 112 per un valor de 80.977,50 euros.
Tercer.- Emetre nova liquidació per un valor de 4.052,68 euros corresponent als
conceptes següents :
Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres : 80.973,50 € - 76.924,82 € (95% bonificació) =
Taxa per expedició de documents administratius :

4,00 €

=

TOTAL

4.048,68 €
4,00 €

= 4.052,68 €

Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Soler: Bé, simplement això és donar compliment a la pròpia normativa i fer la
bonificació que correspon al Departament d’Educació per la construcció de la nova
escola. Simplement és un acord de tràmit perquè es pugui bonificar l’import de l’impost
sobre construccions i obres a favor del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.

Sr. Alcalde: Jesús? Favorable. Lluís? També a favor. Toni? A favor.
S’aprova per unanimitat dels 11 regidors assistents a la sessió.
B.5 Acord d’aprovació del Compte General de l’exercici 2007:
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 18-9-2008:
“Atès que la Comissió Especial de Comptes, de conformitat amb l’article 212 del Reial
Decret de Llei 2/2004 de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, es va reunir en data de 30 de juliol de 2008 amb
l’objecte d’elaborar l’Informe sobre el Compte General corresponent a l’exercici 2007
de l’Ajuntament i dels organismes autònoms Residència J. Baulida i Patronat municipal
d’Esports.
Atès que el Compte General de l’Ajuntament de Llagostera relatiu a l’exercici 2007
s’ha sotmès a informació pública mitjançant anunci publicat al BOP número 151 de data
6 d’agost de 2008, per un període de 15 dies, durant els quals i 8 més els interessats
podien presentar reclamacions, objeccions o observacions.
Atès que, segons certificació emesa per la Secretaria d’aquest Ajuntament, durant el
període d’exposició al públic de 15 dies i 8 dies més, es presenten al·legacions per part
del grup municipal d’ERC, en data 3 de setembre de 2008, registre d’entrada
núm.2008/3092.
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en data 16 de setembre de 2008, es reuneix
per resoldre les al·legacions del grup municipal d’ERC, i s’acorda desestimar-les.
És per tot això que aquesta Comissió Especial Informativa proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Llagostera i dels organismes
autònoms Residència J. Baulida i Patronat municipal d’Esports de l’exercici 2007.
Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte General de l’Ajuntament de
l’Ajuntament de Llagostera i dels organismes autònoms Residència J. Baulida i Patronat
municipal d’Esports.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Soler: Portem al Ple, elevem al Ple, més ben dit, l’acord adoptat per la Comissió
Especial de Comptes sobre l’aprovació del compte general de l’exercici 2007. Aquest
acord ha estat a exposició del públic com marca la normativa i varen haver-hi
al·legacions per part del grup d’Esquerre que varen ser resoltes a la recentment
celebrada Comissió Especial de Comptes i el que presentem aquí és la aprovació
definitiva del Compte General, tinguent en compte que és una aprovació de tràmit, el
Compte General és tècnicament l’aprovació dels comptes de l’Ajuntament i és un tema
bàsicament jurídic no és una consideració política. El nostre vot serà a favor.
Sr. Torrent: Com bé ha dit el Sr. Soler varem discutir sobre el tema en dues comissions
informatives i el Tribunal de Comptes serà qui dirà l’estat. Nosaltres ens abstenim.

Sr. Postigo: El nostre vot serà l’abstenció tot i que en la resolució d’algunes de les
al·legacions fetes pel grup municipal d’Esquerre hi ha algunes apreciacions que no
acabem de compartir, però no son motiu suficient per votar-hi en contra.
Sr. Navarro: Nosaltres ja que varem presentar al·legacions m’agradaria defensar una
mica el perquè de les al·legacions.
Sr. Alcalde: Fem-ho breu.
Sr. Navarro: Com a mínim les hauré de comentar. Evidentment les al·legacions estaven
en una línia que parteixen d’un pressupost diferent del que deia en Ramon. És cert que
el compte general és la part comptable però també l’execució del pressupost i a la
primera reunió ja varem fer esment de diversos escrits de gent entesos en la matèria
que diuen que la Comissió Especial de Comptes també pot servir per fer un anàlisi més
valorativa o més clara del que seria la situació econòmica de l’Ajuntament. En aquesta
línia nosaltres varem presentar una sèrie d’al·legacions, deixant clar que les nostres
al·legacions el que demanaven és fer una altra mena de memòria sense posar en dubte
la validesa de la memòria que s’havia presentat. Tenint en compte que era un canvi de
legislatura, tenint en compte que s’ha estat parlant de la situació econòmica de
l’Ajuntament, tenint en compte que recents escrits parlen d’una herència absolutament
ruïnosa, nosaltres pensàvem que el Comte General era un bon moment en que
definitivament d’una vegada per totes poséssim en clar quina és la situació econòmica
de l’Ajuntament i a partir d’aquí deixéssim de discutir si som rics, si som pobres, si
l’herència és ruïnosa o és galdosa. Bé, nosaltres plantejàvem en un apartat parlar de
les inversions que a l’anterior anualitat no s’havien complert. L’equip d’Entesa hi
havia estat mitja legislatura i l’altre mitja va ser Convergència i Independents i una
sèrie d’inversions no es varen fer. Volíem deixar clar que aquestes inversions no
s’havien fet, no per manca de liquidesa econòmica, sinó que aquesta liquidesa
econòmica existia i quedava clar que aquestes inversions es podien cobrir amb el
romanent afectat. Senzillament era la primera, no la llegiré, senzillament la vull
explicar.
La segona al·legació anava en la línia d’incloure una sèrie de serveis o empreses que
ha contractat l’Ajuntament i que ho podia fer personal de la casa. Parlem per exemple
de recaptació i d’altres i nosaltres demanàvem que hi hagués totes les altres empreses
que treballen per l’Ajuntament i que d’alguna manera estalvien personal perquè una de
les dades que surt al compte general és el percentatge de despesa de personal. No és el
mateix el percentatge de despeses si tenim una sèrie d’empreses que ens fan una feina
que no pas si es fa a través del personal. Creiem que seria bo que aquestes empreses
quedessin reflectides en el Compte General. Aquestes empreses serien Enllumenats
Costa Brava, Rubatec,
Sr. Alcalde: Anem abreviant, eh !
Sr. Navarro: Altres temes: Demanem l’actualització de l’inventari. L’Ajuntament va
gastar-se uns diners fa temps per tenir un inventari, quan any rere any se’ns havia dit
que calia tenir-l’ho. L’Ajuntament va fer un esforç fa dos anys de fer aquest inventari i
creiem que s’hauria d’actualitzar. I sinó tota aquella feina caldrà tornar-la a fer i ens
gastarem diners. Per altra banda hi havia la qüestió de la tresoreria, demostràvem que

hi havia una liquidesa que no podíem de cap manera qualificar de ruïnosa. Un altre
aspecte que comentàvem des l’esquerre i d’altres grups que estan a l’oposició és que es
complís la norma autoimposada en el pressupost que tota inversió que fos d’una certa
quantia anés acompanyada d’un projecte. Estem parlant del Pompeu Fabra que es va
fer primer un projecte, llavors es va haver de reformar el projecte amb una despesa
suplementària, després se’n va fer un altre i finalment ara s’han de buscar els tubs del
rec perquè resulta que han desaparegut. I finalment el que demanaven era un prec que
no s’utilitzés la vinculació. És una figura legal. Això és el que varem presentar i es va
tirar endarrere.
Sr. Soler: Reitero el que he dit abans. L’aprovació del Compte General és un acte
merament tècnic. I en tot cas és el Tribunal de Comptes qui valora si els comptes estan
o no adequats a la normativa. Per moltes referències que es vulguin fer és el Tribunal
de Comptes que és la màxima autoritat en el tema que ha dit que és un acte merament
tècnic i defuig qualsevol altre valoració qualitativa. Jo entenc que hi ha gent que vulgui
justificar altres coses. De tot el que ha dit el portaveu d’Esquerre, només puc dir que
coincideixo amb ell i que hi ha herències i moltes i el que no m’atreveixo és a valorarles. La majoria de les al·legacions no tenien en cap cas referències tècniques sinó que
eren justificacions del temps de l’Entesa que ho entenc que es vulgui justificar però el
que no podem compartir es que ens anem inventant pressupòsits per anar incloent en
una memòria que el que ha de reflexar és la situació econòmica i comptable dels estats
financers de l’Ajuntament. A partir d’aquí, fer suposicions, si vosaltres teniu una bola
de vidre estaré encantat de poder-la compartir, però insisteixo no s’han estimat per
aquests motius . El temps dirà si totes aquestes herències són tan bones com es pretén
fer veure o si també tenim algun que altre mal de cap sobre la taula que
malauradament podem dir que és així. Però ja ho veurem l’any que ve quan fem l’altre
liquidació.
Sr. Navarro: Nosaltres sí que ens atrevim a fer suposicions. I ens atrevim a fer-les aquí
perquè es debatin i s’aprovin. Vosaltres us atreviu a fer-les en informatius municipals
perquè no es puguin debatre i la gent les llegeixi. I vosaltres poseu dades. O no es
posen dades mai o es posen aquí que és el lloc del debat. Segona cosa, eren dades tretes
de l’expedient, no era cap invent. I tercera cosa, l’any passat us vareu abstenir, si era
una qüestió tècnica perquè l’any passat teniu-ho dubtes de com ho feien els
administratius de l’Ajuntament ?.
Sr. Soler: Hi ha valoracions d’expropiacions que ningú en aquests moments sap quan
seran i aquesta és la gran justificació del grup d’Esquerra per justificar situacions
econòmiques de l’Ajuntament. Aquestes valoracions estan en aquest moment en tràmit
judicial. Per tan, t ningú, i insisteixo que no tinc cap bola de vidre per dir si aquestes
valoracions són definitives o no. Poden ser-ho o no perquè aquí hi ha una sèrie de
previsions fetes. La justícia és lenta i ningú té la certesa que cap dels valors que hi
havia en aquell quadre i que es va presentar sigui cert definitivament. Per tant, no
diguis invencions, digues previsions, en tot cas, certes aquelles valoracions no ho són
i sabeu perfectament i en cap cas estan tretes d’un quadre que sigui definitiu, sinó que
són estimacions fetes pel grup d’Esquerre perquè allà es preveuen despeses
d’expropiacions que no estan ni iniciades, a partir d’aquí es pot vendre el que es

vulgui, jo no soc tan atrevit per dir que s’acabarà pagant allò. En el pitjor dels casos ja
veurem si es paga allò.
Sr. Alcalde: Passem a la votació. Per tant, hem d’entendre que el teu vot és negatiu. El
nostre és a favor.
S’aprova amb els vots a favor dels grups municipals de CiU i IxLL i l’abstenció
dels grups municipals del PSC i ICV-EuIA i el vot en contra del grup municipal
d’ERC.
B.6 Acord de declaració de parcel·la sobrera a can Cristòfol.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 18-9-2008:
“Vist l’expedient de declaració de parcel·la sobrera del tram de camí públic, que
travessa el mas can Cristòfol (veïnat de Bruguera, 22), i que ha quedat en desús arran de
la construcció del nou tram de camí previst en el Pla especial promogut per House
Vidreres, SL i aprovat definitivament per la CTUG l’1.6.2006, i el conveni urbanístic
que l’acompanya, subscrit entre l’Ajuntament i la promotora en data 3.1.2005.
Vist l´informe de l’arquitecte i del secretari municipals.
I de conformitat amb els articles 12 i 20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Aquesta alcaldia proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Declarar parcel·la sobrera la finca municipal que a continuació es descriu:
RÚSTICA.- Tram de camí públic, de 389’00m², que travessa, en sentit est-oest, la finca
del mas can Cristòfol, al veïnat de Bruguera, 22, terme municipal de Llagostera, que
confronta: al nord i al sud, amb la finca del mas can Cristòfol; i a l’est i oest amb camí
públic. És la finca que es grafia en el plànol que s’incorpora a l’informe de l’arquitecte
municipal.
Pertany a l´Ajuntament de Llagostera des de temps immemorial i en tant que camí
públic (domini públic d’ús general) no consta inscrit al Registre de la Propietat.
Segon.- Inscriure aquesta finca en el Registre de la Propietat i a l’Inventari de béns.
Tercer.- Facultar l’Alcalde o Regidor en qui delegui per a l’adopció i signatura de tots
els actes i documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
Quart.- Notificar aquest acord a la societat House Vidreres, SL.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Galobardes: Un altre Pla Especial del qual s’ha derivat el fet que ha sobrat... a
veure si m’explico: La Masia de Can Cristòfol que aproximadament està a la zona
propera on hi ha la deixalleria particular d’en Marcel Navarro, hi ha una masia i el
propietari va demanar una modificació del traçat del camí, es va tramitar tal i com
s’havia de tramitar que és a través d’un Pla Especial i de resultes d’això s’ha variat el
traçat que seguia el camí i aquest camí ha estat cedit a l’Ajuntament que ha passat a
ser de titularitat pública i de l’antic camí ha quedat un sobrer, una petita peça sobrera
que amb el conveni que hi ha amb el propietari de Can Cristòfol impulsor de la
modificació d’aquest canvi de traçat se li adjudica la petita peça aquesta.

Sr. Torrent: Favorable.
Sr. Postigo: A favor.
Sr. Navarro: A favor.
S’aprova per unanimitat.
B.7 Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local acceptant la subvenció
atorgada pel Departament d’Educació per a la Llar d’Infants.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 1 del dia 18-9-2008:
“Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2007, d’acceptació de
l’ajuda econòmica concedida per Resolució del Departament d’Educació
EDU/589/2008, de 20 de febrer, per la qual s’atorguen subvencions a corporacions
locals titulars de llars d’infants per un import de 203.400,00 euros per a la llar d’infants
El Niu per al curs 2007-2008,
Atès que el punt segon del dit acord preveu que aquest acord sigui ratificat pel Ple de
l’Ajuntament,
La Comissió Informativa 1 proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2007,
d’acceptació de l’ajuda econòmica concedida per Resolució del Departament
d’Educació EDU/589/2008, de 20 de febrer, per la qual s’atorguen subvencions a
corporacions locals titulars de llars d’infants per un import de 203.400,00 euros per a la
Llar d’Infants El Niu per al curs 2007-2008.
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei de Règim Econòmic de la Direcció General
de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Secretari: Aquí es tracta de ratificar un acord de la Junta de Govern pel qual
s’acceptava una subvenció d’import de 203.400,00 euros que dona la Generalitat, el
Departament d’Educació a l’Ajuntament pel funcionament de la Llar d’Infants.
Sr. Torrent: Evidentment el nostre vot és favorable també i recordar que l’aula de
nadons està pendent que s’obri el més aviat possible perquè també poden dependre les
subvencions que estigui o no oberta.
Sr. Postigo: A favor.
Sr. Navarro: A favor.
S’aprova per unanimitat.

B.8 Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local pel qual s’acorda la creació
de l’oficina de turisme.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 18-9-2008:
“El municipi de Llagostera vol impulsar i potenciar el seu interès turístic en l’àmbit
patrimonial i cultural, d’entorn natural i de tradició gastronòmica.
Aquesta iniciativa sorgeix del fet que, tot i que Llagostera no és un municipi
tradicionalment entès com a destí turístic inicial, presenta un interessant patrimoni
natural i cultural que pot atraure visitants i turistes, i que a més a més d’un entorn rural i
natural de gran valor paisatgístic, disposa d’un nucli antic d’interès i d’una promoció
gastronòmica de gran activitat.
Per tal que un poble sigui un destí turístic cal tenir en compte les seves potencialitats de
promoció i d’oferta al visitant. Llagostera és un espai en el territori que ofereix fugir de
les ofertes massificadores i aposta per un turisme de qualitat, oferint una imatge de vida
tradicional a la nostra zona, amb una història captivadora i transportadora en temps
immemorables de l’època medieval que es fusiona amb un entorn de prestigi entre els
massissos de les Gavarres, Cadiretes i l’Ardenya i una cultura de vida que mostra al
visitant la veritable quotidianitat del nostre país.
L’Ajuntament ha elaborat un Pla d’actuació turístic, on es reflecteixen actuacions de
promoció dels agents turístics existents, la creació d’una oficina de turisme, la promoció
de l’aspecte patrimonial, cultural, gastronòmic i d’entorn natural que ofereix el municipi
i així poder arribar a concretar una oferta turística lligada amb el territori.
Per tant, un dels eixos centrals del Pla d’actuació turístic es la creació i modernització
de l’Oficina de turisme per tal d’obtenir un espai de referència alhora d’impulsar
vertaderes polítiques de difusió turística del nostre territori, on s’inclou la promoció dels
recursos turístics existents i l’entorn natural de Llagostera (el pas de la via verda pel
municipi, Les Gavarres, Cadiretes, l’Ardenya...), la dinamització del nucli antic, la
gastronomia i l’oferta d’allotjament (turisme rural) per tal d’aconseguir l’oferiment d’un
turisme de qualitat on es busqui la descoberta d’un patrimoni natural, cultural i
arquitectònic que Llagostera pot oferir.
Atès que l’article 66 de Llei 13/2002, de turisme de Catalunya, estableix que es
consideren administracions competents en matèria de turisme : (...) els ajuntaments.
L’article 68 de la Llei 13/2002 disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici
de les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents:
a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.
Atès que l’article 85-2 de la Llei 7/85, en la nova redacció donada per la Llei 57/2003,
disposa que els serveis públics de competència local es podran gestionar mitjançant
alguna de les següents formes :
A) Gestió directa :
- Gestió per la pròpia entitat local.
- Organisme autònom local.
- Entitat pública empresarial local.
- Societat mercantil local, el capital de la qual pertanyi íntegrament a l’entitat local o a
un ens públic de la mateixa.
B) Gestió indirecta, mitjançant les diferents formes previstes per al contracte de gestió
de serveis públics a la Llei de contractes del sector públic.

Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la
iniciativa esmentada i l’expedient se sotmeti a informació pública durant un termini de
trenta dies, prèviament a l’aprovació definitiva, tal com determina l’article 160 del
ROAS.
Atès que davant de la urgència per tramitar la creació de l’oficina de turisme als efectes
de donar acompliment a la documentació necessària per sol·licitar una subvenció davant
del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, la
Junta de Govern Local, de data 9 de setembre va aprovar-ne la creació, que s’ha de
sotmetre a consideració del Ple,
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 9 de setembre de 2008,
pel qual s’acordà la creació de l’Oficina municipal de Turisme de Llagostera, que estarà
ubicada al Passeig Romeu s/n, (antiga estació del carrilet de Girona a Sant Feliu de
Guíxols), d’acord amb el Pla d’actuació turística que consta a l’expedient.
Segon.- Determinar el règim de gestió directa del servei de l’Oficina municipal de
Turisme.
Tercer.- Sotmetre aquest acord al tràmit d’informació pública corresponent al tauler
d’edictes de l’Ajuntament, al BOP i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a
l’execució d’aquest acord.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Soler: Bé, això bé condicionat pel Pla de Turisme, les subvencions que atorga la
Generalitat per turisme, aquest any Llagostera ha presentat diverses actuacions i un
dels apartats és que l’Oficina de l’Estació sigui un punt d’informació turística
homologat per poder-nos acollir a una sèrie de subvencions. Dels requeriments que hi
ha en aquesta subvenció és que s’hagi creat l’oficina de turisme com a tal i el que estem
fent avui és ratificar un acord de la Junta de Govern a tal efecte. Vull aprofitar
l’ocasió ara que estem parlant de turisme dir que a l’expedient hi ha tot el gruix de les
activitats, propostes i planificació turística que s’ha presentat al pla de turisme que va
merèixer el reconeixement del propi Delegat Territorial de la Generalitat per la feina
feta i esperem que es tradueixi en subvencions pels diversos projectes que es presenten i
que crec que en alguns casos son prou engrescadors i innovadors.
Sr. Torrent: El nostre vot es favorable perquè es creï l’oficina de turisme, s’accepti la
subvenció evidentment i que s’impulsin aquests i més plans de turisme i a llarg termini
en el nostre municipi.
Sr. Postigo: El nostre vot també és favorable. Ens sembla que és una molt bona decisió
continuar amb la previsió de l’anterior equip de govern de fer a l’estació un centre
d’informació i una oficina de turisme. Penso que s’ha perdut una molt bona ocasió,
però no vull desmerèixer el document que posa pla d’actuació turístic, penso que és un
bon document però no va més enllà de les actuacions del 2008. Nosaltres pensem que
un veritable pla de turisme i pensem que s’ha perdut una molt bona ocasió de fer-lo,
potser encara i som a temps, seria un pla que preveiés unes accions concretes i una
calandarització. Malauradament en el pla només es parla del que es pretén fer en el

2008. Ens hagués agradat que es fes un veritable pla d’acció turístic amb aquest
contingut .
Sr. Navarro: També serà a favor. Hi ha una memòria econòmica que la primera
pregunta seria: Aquesta memòria era exigible, perquè s’ha fet? I perquè s’ha fet del
2008? Sembla que a partir del 2008 no sabem si tindrem aquests informadors. Aquesta
memòria s’ha fet perquè ho demanava el projecte que s’havia d’enviar i perquè s’ha
fet del 2008?
Sr. Soler: Això bàsicament és el Pladetur 2008 i això que s’està tramitant és per
justificar les subvencions sol·licitades en el pla de turisme 2008. Turisme tindrà
convocatòries el 2008, el 2009 i el 2010 i per tant el que s’està presentant en aquest
expedient concretament són les actuacions previstes pel 2008 perquè fan referència a
les accions subvencionables. La previsió d’actuacions 2008, 2009 i 2010 també hi és,
el que passa, evidentment, per poder tramitar el Pladetur 2008 no calia fer-lo. Sí que
es va exposar en les diverses reunions amb la Delegació Territorial de la Generalitat,
doncs per poder explicar que això no eren actuacions aïllades sinó que al darrera hi
havia una planificació a mig termini i evidentment s’ha aprofitat la feina feta a
l’anterior legislatura, però també s’hauria de reconèixer les novetats que hi ha que són
moltes, per exemple la pròpia oficina de turisme també està actuant d’oficina d’atenció
al ciutadà, però tots plegats hem de saber aprofitar els recursos que tenim i poder
millorar el que ens hàgim trobat que hem de reconèixer que estava ben fet i no en tinc
cap queixa. La promoció turística a Llagostera ha estat un dels grans absents durant
anys, ara podem començar a fer actuacions i aquestes actuacions no s’acaben el 2008
sinó que vindran molt més endavant. Només un exemple: si no s’haguessin fet
modificacions en la pròpia estació a nivell estructural dotant-la d’uns recursos
materials que no estaven previstos en cap cas no es podria homologar com a oficina de
turisme. Altres actuacions són els informadors turístics, que aquest any s’han reforçat i
altres projectes que estan engegats en col·laboració amb altres entitats, no només de la
Generalitat que els podrem veure al llarg d’aquest 2008 i 2009.
Sr. Postigo: Només un aclariment. No comparteixo l’afirmació que has fet que la
promoció turística era la gran absent. Només cal consultar el Pla d’Acció i de Treball
de l’AODL i els informes semestrals i anuals que s’ha anat presentant des del primer
dia que es va contractar. No cal ara entrar en el debat de que s’ha fet o s’ha deixat de
fer, però no comparteixo aquesta afirmació.
Sr. Navarro: També volia comentar que no la compartia però si realment teniu altres
memòries nosaltres agrairíem que a l’expedient hagués estat bé posar-hi com a mínim
la del 2009 tenint en compte que a l’octubre ja s’han de començar a moure els
pressuposts de l’any vinent i aquestes dades haurien d’haver estat a l’expedient, que és
el més lògic i no deixar només la memòria del 2008.
Sr. Soler: Per aclarir-ho. El que estem aprovant és la creació de l’oficina de turisme
per una subvenció que és el Pla de Turisme. No estem aprovant el Pla Turístic de
Llagostera. Per tant no confonguem. A partir d’aquí hi ha una planificació, aquesta
planificació s’està treballant, la pròpia Generalitat hi ha donat el vist i plau i fins i tot
va felicitar per la feina feta i vull fer constar en acta la gran feina feta per la Núria

Plenacosta, la AODL que ha contribuït en molt a millorar i evidentment que s’havia fet
feina. Us posaré un exemple per il·lustrar el que us havia dit abans: prospectes
turístics de Llagostera no n’hi havia. I aquesta és una mostra, que segurament s’han fet
actuacions en altres àmbits, però de promoció per poder vendre la imatge exterior,
malauradament no s’ha fet i es pot demostrar. Tangiblement prospectes de promoció
per poder enviar a altres poblacions i aprofitar la xarxa que té el Consell Comarcal no
hi són. I ha un plànol de fa uns 4 o 5 anys ben bons on hi ha referències genèriques de
possibles llocs d’interès. Hi ha restaurants que ja no existeixen i referències de
botigues que ja estan tancades, etz. Però, en tot cas, l’any que bé, espero que podem
parlar que la promoció turística és un gran punt a favor i que tots ens podem felicitar.
S’aprova per unanimitat.
B.9 Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local pel qual s’aprova el conveni
de cessió de locals del Casal Parroquial Llagosterenc.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 1 del dia 18-9-2008:
“Atès que els espais i instal·lacions del Casal Parroquial Llagosterenc estan destinats a
l’ús d’activitats socials i recreatives i que durant l’any estan molts dies sense
aprofitament,
Atès que l’Ajuntament de Llagostera està interessat a poder comptar amb espais
d’aquestes característiques per tal de dur a terme activitats pròpies i també per oferir-los
a entitats del poble per a l’exercici de les seves activitats,
Atès l’acord pres per la Junta de Govern Local, en sessió de 20 de maig de 2008,
d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llagostera i el Casal
Parroquial Llagosterenc per a la cessió dels locals d’aquesta entitat a l’Ajuntament pels
motius exposats anteriorment,
Donat que el conveni subscrit en data 20 de maig de 2008, en el pacte cinquè preveu
que per tenir eficàcia el conveni haurà de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament,
La Comissió Informativa núm. 1 proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Ratificar el conveni de cessió dels locals del Casal Parroquial Llagosterenc a
l’Ajuntament de Llagostera per tal de dur-hi a terme activitats organitzades per
l’Ajuntament i també per oferir espais a les entitats del poble per a l’exercici de les
seves activitats, signat en data 20 de maig de 2008.
Segon.- Comunicar aquest acord al Casal Parroquial Llagosterenc.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Aliu: Hola, bona nit. Aquest conveni que s’ha signat amb el Casal és perquè s’estan
fent obres i potser dintre de poc ja estiguin acabades i quan es tinguin totes les
llicències i el Casal estigui plenament en marxa, hem firmat aquest conveni amb
l’Ajuntament per poder utilitzar els locals tot l’any i poder-hi fer cursets, per joventut o
el que sigui, fent-se’n càrrec l’Ajuntament del manteniment, respectant sempre les
activitats que es fan com és el Casal d’Estiu, alguna obra de teatre, ... Ens haurem de
posar d’acord perquè quan hi hagi el Casal d’Estiu no podrà ser fer servir tot el Casal,
perquè el Casal d’Estiu és el principal, a més a més, per l’Ajuntament ens va molt bé

que es faci el Casal d’Estiu, però en aquest temps serà una mica més restringit. Però
sempre l’Ajuntament durant tot l’any i podrà tenir presència en grups de teatre, jovent,
donar cursets, classes, que ara no tenim gaires aules per fer-ho. Això és el conveni
aquest.
Sr. Torrent: D’entrada el nostre vot serà favorable perquè l’Ajuntament pugui fer ús
del Casal. Ens agradaria que la cessió fos total. Que el Casal no fos de l’Església que
fos del Municipi, que potser a la llarga podrem aconseguir. Trobo a faltar un pla
d’usos del Casal, per saber que si vol fer, com i de quina manera. El tema dels mesos
del juliol i de l’agost, segons va explicar el Regidor l’altre dia, encara que hi hagi
bona voluntat, però el conveni especifica clarament que ús exclusiu de l’Església,
potser s’hauria d’especificar d’alguna manera, que quedi constància en algun lloc, que
no serà exclusiu d’ús de l’Església. I això és bàsicament el que volia comentar del tema
del Casal.
Sr. Alcalde: Quan es parla de que en fa ús l’Església, penseu que els nanos que van
allà no són nanos que surtin de l’Església, són nanos del poble. El Casal Parroquial és
una activitat adreçada a tots els nanos del poble. Quan parlem d’Església sembla que
sigui una autoritat única. El Casal és patrimoni de la Parròquia i en aquest cas hem
d’estar agraïts que ens deixi els locals per poder-ne fer ús tot l’hivern i part de l’estiu
i en certa manera tot i que és una activitat que no la fem nosaltres, sinó que la fan ells,
però que si no la fessin també ens l’hauríem de plantejar. Quan parlem d’Església
parlem de la Parròquia que és quelcom més ampli a nivell local.
Sr. Torrent: M’ha agradat l’explicació eclesiàstica del Sr. Alcalde.
Sr. Alcalde: Una aclaració eclesiàstica !
Sr. Torrent: De fet coneixem perfectament quin és l’ús que en fa la Parròquia, en
aquest cas a l’estiu al Casal, que és per tot el poble. Evidentment ja ho sabia això. Em
referia que l’ús exclusiu i que ja ho ha comentat el Regidor, que no seria tan exclusiu i
que algunes activitats podrien ser compatibles. També hem parlat del pla d’usos, que
també inclou el pla de manteniment i creiem que hauria de ser simultani l’acord amb
el pla d’usos. Tot i això el nostre vot és favorable per poder-lo utilitzar.
Sr. Postigo: Nosaltres, en tot cas abans de manifestar-nos en el sentit del vot voldríem
alguns aclariments en relació als pactes segon i tercer. En el pacte segon es diu que
l’Ajuntament de Llagostera assumirà les despeses de reparació i manteniment ordinari
de l’edifici, així com els serveis de vigilància, etc. etc. com concertar assegurances de
responsabilitat civil, de robatori i d’incendis. La meva pregunta és si tenim un càlcul
encara que sigui aproximat de la despesa que això comportarà, més que res, per
saber si l’Ajuntament ha fet un bon negoci o si l’Ajuntament s’ha embarcat amb un
tema que no serà interessant des del punt de vista única i exclusivament econòmic.
Llavors també voldríem saber a partir de quan s’aplicarà aquest conveni.
També voldríem saber com es concretarà aquest servei de vigilància.
Veig que aquí tampoc s’especifica, i per tant, jo entenc que ens fem càrrec de la
reparació i del manteniment de tot l’any, inclosos els mesos de juliol i agost que és
quan al Casal d’Estiu i una activitat i un ús més intensiu de les instal·lacions. Si no és

així jo crec que també hagués estat bé posar excepte els mesos de juliol i agost perquè
no doni peu a malentesos. I a la clàusula tercera diu que serà causa de resolució
contractual del present conveni i per tant la Parròquia recuperarà la plena disposició
dels immobles si en el mateix s’hi portessin a terme activitats contràries als principis
de l’Església Catòlica. A mi m’agradaria que em poséssiu algun exemple.
Sr. Alcalde: Pel·lícules pornogràfiques.
Sr. Postigo: És aquest l’únic cas? Una associació de divorciats podria utilitzar les
instal·lacions del Casal, per posar un exemple.
Sr. Alcalde: Nens de divorciats i de mares solteres van al Casal d’Estiu. I molts
magrebins que no són catòlics.
Sr. Postigo: Buenu, aquí és un altre tema que se n’hauria de parlar perquè a nosaltres
ens ha arribat alguna demanda de que precisament no es deixen les instal·lacions del
Casal a segons quins col·lectius. En tot cas, això és un altre tema que en parlarem en
un altre moment.
Sr. Alcalde: Ja en parlarem en un altre moment perquè una cosa és utilitzar-lo i l’altre
de quina manera s’utilitza. Centrem-nos en el conveni.
Sr. Postigo: Sembla que ets Alcalde de l’Ajuntament i no President del Casal. No cal
que traiem les coses de lloc.
Sr. Alcalde: Si ho tinc de defensar també ho defenso.
Sr. Postigo: Abans feies una afirmació en el sentit de que el Casal dóna un servei a tots
els nens sense cap mena de distinció. Haguéssim preferit que no hi hagués aquesta
condició. I en tant que és un local que l’administrarà i se’n farà càrrec de diverses
despeses l’Ajuntament de Llagostera, doncs que hagués quedat a criteri de
l’Ajuntament perquè s’utilitzen aquests locals. Ho haguéssim preferit, potser vosaltres
també però no heu tingut cap més remei que acceptar aquesta condició. I per tant, jo el
que voldria és que em donéssiu una mica de resposta aquestes preguntes i llavors
direm quin és el sentit del nostre vot.
Sr. Navarro: Bé, nosaltres d’entrada que hi hagi locals que es posin a disposició del
poble, de les entitats i de la joventut, evidentment ho aplaudim i la nostre tendència es
votar-hi a favor. Però també tenim algunes qüestions que ens fan veure amb una certa
reticència aquest conveni. M’explico: em fa l’afecte que aquest conveni no és producte
d’un estudi seriós. Abans acabem d’aprovar un pla turístic. Hi ha una memòria de
despeses, una previsió i aquí no hi ha cap mena de previsió. Aprovem un conveni
perquè hi ha moltes entitats que ho necessiten. Quantes en aquests moments? Quines
són les necessitats? Abans de signar un conveni que ens lliga econòmicament em
sembla que hem de saber i el poble ha de saber quines són aquestes necessitats. En cap
moment a l’expedient hi és. Signem el conveni i després veurem les necessitats. Primer
punt que no troben adequat.

Segon punt, diu que l’Ajuntament de Llagostera assumirà les despeses de reparació i
manteniment ordinari, així com els serveis de vigilància, aigua i llum. Servei de
vigilància, estem en el mateix. Per això interessa saber quines entitats. Si resulta que
hi ha tres entitats que és reuneix, caldrà un vigilant? L’Ajuntament de Llagostera es
gastarà un diners perquè hi hagi un senyor allà mentre una gent, major d’edat, que
forma part d’entitats i que tenen prou seny estiguin reunits? Em sembla que és una
despesa que l’Ajuntament es pot estalviar molt i molt bé i que depèn de les activitats
que es facin potser sí caldrà un vigilant. Però estem aprovant un servei de vigilància
que almenys ERC, no sé si els altres grups, saben qui anirà. Trobem que ens demaneu
un vot de confiança més que un vot pel conveni. Aigua i llum: No només els dos mesos.
Aigua i llum s’està gastant. El desembre el Casal organitza els Pastorets. L’Ajuntament
pagarà l’aigua i la llum del mes de desembre, si hi va un entitat a reunirse i la activitat
majoritària la fa el Casal? Jo penso que aquestes qüestions s’han de veure i és una
cosa tan fàcil com veure quina ha estat la despesa que hi ha hagut anual al Casal i això
no té perquè pagar-ho l’Ajuntament perquè és una despesa que origina any darrera any
el Casal. Em sembla que és gastar diners del poble i que hem de gestionar-los d’una
altra manera. El mateix que la calefacció.
Pel que fa el punt tercer, diu que si en el mateix si portessin a terme activitats
contràries als principis de l’Església Catòlica. Ja sé que s’ha dit, però és que ho trobo
tan gros que ho vull tornar a llegir. Com potser que nosaltres acceptem determinades
coses? Per exemple, si es fa una xerrada que hi ha joves i volen parlar
d’anticonceptius i avortament no es podrà fer. S’hauran de buscar un altres espais.
Senyors, aquest conveni només per aquest punt, crec que s’hauria de refer. El nostre
vot, malgrat que calen espais per associacions, per jovent i per tot i que està molt bé
disposar el màxim d’espais, serà l’abstenció si el conveni es manté en aquests punts.
Sr. Galobardes: Per part dels Independents ens sembla, en contra del que darrerament
hem sentit, que la iniciativa és excel·lent perquè el que fa és optimitzar recursos,
utilitzar una entitat que també és del poble perquè ha semblat que ens gastàvem els
diners del poble. Hi ha hagut un moment que he tingut la sensació que els gastàvem a
l’estranger i no, els gastem a Llagostera. El Casal és de Llagostera. Jo trobo que la
iniciativa és excel·lent. S’optimitzen recursos, s’estableix una col·laboració molt bona
sobre un edifici que estava infra-utilitzat i buscar “fallus” en el tema ..perquè al cap i
a la fi disposar d’un edifici sense haver d’assumir-ne l’amortització, sense haver de
pagar un lloguer i l’únic que se’ns demana és que fem el manteniment. Que si ens
carreguem una aixeta la reparem i que si s’ha de fer una vigilància.... que es tingui una
seguretat, que es faci una assegurança. Jo trobo que si passem de tenir un Casal com el
que es té ara , tancat en un 80% del temps de l’any a un espai que per un mínim cost
per part de l’Ajuntament té un ple ús per part de tota la comunitat ho trobo excel.lent.
El tema de l’església, buenu, no parlaré de les meves creences, però en qualsevol cas
no van en la línia de l’església catòlica i el coneixement que jo en tinc dels últims 30
anys del Casal no es pas la història d’una institució que funcioni de forma sectària ,
sinó que ha estat sempre oberta i quan es parla de reunions d’avortament i
anticonceptius em sembla que ja s’hi han fet. És a dir, que ha estat sempre obert a
tothom, ha esta una institució que no ha estat tutelada per l’església, només per
acabar-ho d’explicar, els dubtes que tenia el Sr. Torrent, el que té l’església catòlica és
una cessió molt condicionada a un ús molt específic a favor de la joventut i el Bisbat
en podria perdre la titularitat si no es seguís donant aquest ús. Això fa que hagi de tenir

un ús obert a tothom, a tos els infants del poble. El fet que aconseguim fer-ho servir
entre tots, quin mal hi ha ? Que l’església tingui la precaució que allà no hi muntem,
amb perdó, un puticlub, escolti, cadascú a casa seva fa el que vol i nosaltres hem
aconseguit arribar fins aquí. Ens han cedit gratuïtament una instal·lació feta entre
molts llagosterencs que hi hem aportat recursos, no només els que són de l’església
catòlica, perquè això s’ha fet amb els diners de la gent del poble, entre tots l’hem fet i
ens el sentim nostre.
Sr. Soler: A mi em sorprèn aquest atac tan sobtat d’anti-clericalisme, perquè això
demostra un profund desconeixement del que es fa al Casal. Perquè determinades
afirmacions freguen el ridícul. Primer de tot i ja ho ha comentat l’Eduard, el Casal té
una cessió de terrenys que està obligat a destinar-los a usos per joves i infants, per tant,
això ha de constar en un conveni de cessió, sinó podrien tenir problemes. Segon,
l’edifici i tot el que hi ha allà és el Bisbat i és lògic que vulgui mantenir unes certes
reserves dels usos que si fan a dintre, però si coneguéssiu del que fa i ha fet
històricament el Casal aquests temors se us esvairien molt ràpidament. Aquí es critica
si no s’han tingut en compte despeses de manteniment i assegurances. Algú ha comptat
que costaria tenir un equipament com aquest de titularitat pública? Aquí som capaços
de gastar-nos tres milions d’euros sense saber que farem amb determinades actuacions
i en canvi ens posem a discutir sobre la factura de la llum del mes de novembre, aquest
equip de govern des del primer dia va dir que es posava a favor de les entitats i no en
contra. Es poden buscar pèls a tot o trobar-hi oportunitats. Què costaria fer això a
l’Ajuntament de Llagostera? Només cal que parleu amb les entitats i us reclamaran
totes que necessiten espais. Aquest és un espai ideal per a les entitats. Jo crec que
s’estan buscant tres peus al gat a un conveni que jo crec que és excel·lent i una
oportunitat fantàstica per al poble de Llagostera. Tenim un Pla Local de Joventut que
es començarà a redactar ara i que podrà comptar amb una infraestructura que fins ara
no teníem. Per tant jo entenc que no us agradi que s’hagi fet aquest conveni, però
evidentment és una prioritat política, un compromís que varem tenir amb el poble i
aquí el manteniment i per tant la despesa és infinitament inferior a la que tindria aquest
equipament si es fes des de l’Ajuntament. Les condicions que hi ha amb bona voluntat
es poden entendre perfectament. Si una aixeta es fa malbé és lògic que es repari. No es
tracta de repintar el Casal cada any i el que vulgui entendre-ho o pot fer-ho
perfectament amb la lectura del conveni.
Sr. Postigo: Jo encara estic esperant que em contesteu les preguntes que he fet, si és
que me les voleu contestar, i si és que no me les voleu contestar, en tot cas voldria que
constés en acta.
(.-....)
Postigo: No, però el Sr.Alcalde em mira perquè intervingui.
Sr.Alcalde: Ah! Escolta, els presidents de la Generalitat els tinc molt vistos ja. Vull dir
que miri a la dreta o esquerra no vol dir res. Bé, si miro cap a l’esquerra després
interpretaríeu malament. Doncs va.
Sr. Aliu: Jo crec el lloguer del Casal, per molt que dieu, que si el Casal ens surt que
paguem un manteniment de tot plegat. Si el manteniment del que s’ha parlat, que no
s’ha de pagar cap lloguer, qualsevol local que agaféssim hauríem de pagar un lloguer i

amb les característiques del Casal no sé el què costaria, doncs jo crec que això pot
sortir prou bé a més a més del què estem parlant. La joventut a on la posem, no deixa
que no tenim locals, allà hi ha locals per poder tirar endavant el pla de joventut. I per
les entitats que no tenen locals igualment i pel teatre i per moltes altres coses es pot
utilitzar el Casal. Vull dir que no sé què hi veieu tan que no pugui ser. Què us sembla?
Sr. Postigo: Josep, jo, només ens hem limitat a fer preguntes. Vull dir que no ens hem
limitat. No hem fet ni valoracions ni opinions. Hem fet senzillament preguntes, les
valoracions les faré ara, i per tan, t jo continuo esperant que em contesteu les
preguntes. Si nosaltres preguntem quin cost, quina despesa estimada es despren
d’aquest conveni, a nosaltres no ens val que ens dieu infinitament menys del que
costaria tenir aquesta construcció. Home, no som pas tontos, ja ens ho imaginem que
infinitament menys que tenir i pagar l’amortització i fer les obres. Volem saber quants,
quants calers. De la mateixa manera que abans i abans ho ha dit en Toni. Que en
l’habilitació de l’espai de l’estació s’ha fet un pla de turisme, s’ha fet una memòria,
s’ha fet un pressupost, perquè no s’ha fet el mateix aquí? Voldríem saber quan, i llavors
nosaltres ja direm si ens sembla poc o si ens sembla molt. No ens sembla satisfactòria
la resposta que se’ns dóna. Ens pot sortir bé, bé però i si ens surt malament? També és
una possibilitat. Voldríem tenir la seguretat abans de votar a favor o de votar en
contra de saber quines són aquestes despeses. Hem preguntat: com es planteja el servei
de vigilància? Voldríem saber què es pensa fer? Si es pensa posar un senyor allà totes
les hores que estigui obert el centre nit i dia, si es pensa agafar un vigilant jurat .... no
ho sabem. I com que no ho sabem, és per això que demanem quines intencions hi ha. I
pel que he sentit aquí jo, sembla que més d’un ja sap quines entitats hi aniran per les
afirmacions que s’han fet i quines activitats s’hi faran. Jo, avui, per curiositat, he
fullejat la publicació de l’Ajuntament que diu les activitats del curs 2007-2008 i totes
tenen espai. I per tant, m’agradaria saber si alguna d’aquestes que s’oferten, ja es té
pensat fer-les en el Casal.
Sr. Alcalde: Aviam, jo només aviam si sóc capaç d’expressar-me. Quan es va projectar
l’obra de Can Roig. Algú es va plantejar si era el manteniment de 15 dies i si valia la
pena fer-ho pel cost que podia tenir el seu manteniment?
Sr. Postigo: Si voleu parlar de lo de Can Roig, en parlem. Però és que estem parlant
del Casal.
Sr. Alcalde: No, però vosaltres vareu prendre una determinació i nosaltres no hem fet
valoració única i exclusivament i lo mateix que Can Roig el dia que es posi en ús direm,
ostres tu, deu n’hi do el cost que té perquè ara tampoc ho sabem. I s’està fent una
inversió no un conveni, que el conveni en el cas que no ens interessi pel cost que pugui
tenir sempre ho podem rescindir. Lo de Can Roig sempre serà nostre. És un exemple
només. A vegades un exemple potser és més explicatiu,no? Després en quan es
començarà a amortitzar? ja ho ha dit en Josep al començar.
Sr. Postigo: Però això no ho posa el conveni. En tot cas, interpreto de les vostres
paraules que no se sap quin sistema o quina vigilància es donarà, no es té concretat.
Perquè si no ho contesteu és perquè no se sap. Ens fem càrrec de la reparació i del
manteniment fins i tot dels mesos de juliol i agost, interpreto, perquè com que aquí no

s’exceptuen, s’entén que és de tot l’any. Bé, ja dic, a mi em dóna tota la impressió que
no se’ns ha contestat quines entitats hi aniran, ni quines activitats s’hi pensen fer , i
per tant, a nosaltres el què ens dóna la impressió és que per fer aquest conveni, primer
el que s’hauria de donar és la necessitat i la demanda i després solucionar-la, en tot
cas. I una cosa és el que a tots ens agradaria de tenir unes instal·lacions magnífiques
que tots somiem i altra cosa molt diferent allò que és possible i el que en tot cas
d’aquí a 2 o 3 mesos en parlarem. Pel que fa la clàusula aquesta tercera de les
activitats contràries al principi. Em consta perfectament que això no és iniciativa del
rector que segurament per ell ni ho hagués posat i esperem i desitgem que hi hagi un
marge de confiança amb les activitats que hi ha a l’Ajuntament hi posi i per tant es
quedi amb una clàusula merament preventiva que finalment no s’apliqui o no sigui
necessària la seva aplicació. Dos qüestions més, no cal que ens doneu lliçons del què
s’hi fa al Casal. Molts de nosaltres hi hem anat al Casal d’Estiu i hem estat usuaris
d’aquestes instal·lacions, no només del Casal sinó que d’altres temporades, molts de
nosaltres hi portem els fills allà i per tant coneixem perfectament l’entitat, sabem
perfectament què s’hi fa i no té res a veure una cosa amb l’altre. Ja veieu que fins i tot
és sòcia, és a dir, que no cal que ens expliqueu coses que coneixem perfectament i que
sabem perfectament. De tota manera el que si que nosaltres no podem és aprovar el
conveni on hi ha tot un seguit de coses que no acabem de veure clares. I en relació al
centre cultural si em permet, ja que n’has fet referència, l’anterior equip de govern
tenia molt clar, molt clar i no sé si vosaltres ho teniu tan clar,que l’actual biblioteca, la
instal·lació, la ubicació que té ara és absolutament insuficient i no permet plantejar una
mínima activitat de forma seriosa i a més a més comportava el risc de perdre les
subvencions de la Generalitat. I en segon lloc, la segona fase el que s’hi farà, es tenia
pensat fer a dalt, era per inquivir les activitats que faria l’Ajuntament de Llagostera,
que són moltes que estan desperdigades i que allà possiblement doncs tindrien més
bona utilitat i per tant em sembla que està plenament justificat i bé, jo confiava que
també ho estés per vosaltres.
Sr. Alcalde: No, perquè nosaltres no hem estat els que hem qüestionat el cost. Heu estat
vosaltres els que heu qüestionat el cost i del què costaria mantenir les obres d’aquest
conveni. Si en comptes d’un conveni fos un edifici municipal ...
Sr. Postigo: Es podria donar una circumstància i és que les instal·lacions del Casal
senzillament no s’utilitzessin. Es podria donar aquesta circumstància perquè aquí no
s’ha sabut dir si hi haurien entitats que hi aniran, ni s’ha sabut dir quines activitats de
l’Ajuntament s’hi faran. I per tant, una possibilitat és que no es faci res. I nosaltres
hauríem d’assumir tot aquest seguit de despeses i de compromisos que posa aquí.
Sr. Aliu: És un conveni firmat per 5 anys, però renovable, any a any. Que si qualsevol
de les dues parts no li interessa, el donem per acabat i s’ha acabat la història. A més a
més, el tema del manteniment, és un manteniment que a si a dins es trenca un vidre, es
trenca una maneta, es fon una bombeta, és a dir, que no és un manteniment de si hi ha
lloguers o si baixa alguna cosa. És un manteniment del mínim que es pugui fer mentres
ho utilitzés, però que el manteniment gran se n’ocupa directament El Casal, no és cosa
de l’Ajuntament. És a dir, que si es volen fer obres, es tema del Casal. Aquí
l’Ajuntament no hi entrem ni sortim. Nosaltres només és respecte el manteniment de les
instal·lacions que fem servir. I el de vigilància, doncs la vigilància serà la que hi pot

haver dins de qualsevol edifici municipal o qualsevol lloc. Tenir-ho una mica controlat,
com és lògic però aquí no se’n parlar de posar cap vigilant jurat. No sé exactament
quin tipus de contractament, però no s’hi ha de posar cap mena de vigilància específica
allà.
Sr. Alcalde: Si, això serà més la figura d’un conserge ens els moments que s’està
utilitzant el local.
Sr. Aliu: I no hi ha res més que això.
Sr. Navarro: Bé, a mi m’agradaria que quan parlo no se’m fes psicoanàlisi perquè és
que a vegades sembla que anticlericalisme, estem fent propostes ridícules. Siguem una
mica respectuosos, jo no faig psicoanàlisi. El dia que vulgui un psicoanalista ja tinc
adreces, no us preocupeu. A veure, si recordem que aquesta és una sessió que el Casal
dóna a l’Ajuntament i l’Ajuntament cedeix a les entitats que cregui convenient. Per tant,
se suposa que l’Ajuntament tindrà prou seny perquè les activitats no acabin essent un
puticlub, utilitzant paraules que ha dit el regidor. L’únic que sembla és que realment el
Casal té poca confiança en l’equip de govern, sembla no sé, posats també a fer
psicoanàlisi. Per altra banda, a veure, la vigilància si que ho posa que hi ha una
vigilància i una altra cosa, que assumirà serveis i vigilància. Per tant, hi és, nosaltres,
ja dic quin serà el nostre vot, serà en contra per 2 raons. Perquè no està clar i després
perquè estem aprovant un conveni que resulta que el regidor ens està dient, serà
després de les obres o no ho diu el conveni, però és així. A veure, si aprovem un
conveni, tot el que s’acorda en el conveni ha d’estar signat i escrit. Jo no he vist cap
conveni que la meitat estigui escrit i la meitat sigui de paraula. I que, a més a més,
hàgim de votar-lo els regidors. Jo, m’imagino que aquest l’aprovareu perquè esteu
absolutament entusiasmats. Per altra banda, un parèntesi, jo sóc soci del Casal, no cal
anar dient l’historial de cadascú però no cal que veieu anticlericalismes ni coses
d’aquestes. Gent de la meva família hi ha estat i fins i tot com a premonitor, i per tant,
no us penseu que si es crema el Casal és perquè els regidors els tenim mania, eh!
Perquè de veritat ens estimem el Casal també. Per tant, nosaltres no votem, creiem que
cal espais per entitats, que està molt bé i que aplaudiríem que es fes aquest conveni
sabent què ens gastarem, perquè ens estem gastant els diners de tot el poble malgrat
que vagi a tot el poble evidentment, això ja ho sabem. I segona cosa, com acabo de dir,
que tot allò que s’ha acordat i s’ha conveniat, estigui redactat i no sigui de paraula. I
que, per tant, ja dic, com que segur que ho aprovareu m’agradaria que s’annexés
aquells acords que el regidor ha pres de paraula i que no ha fet escriure el conveni.
Sr. Torrent: És que a mi no m’ha contestat ningú. Jo hagués votat a favor, i ratifico el
meu vot a favor. He comentat un parell de coses i ningú m’ha contestat. Vull dir que no
sé m’agradaria reservar-me el vot i així potser em contesta algú,no? He parlat d’un pla
d’usos, val? No hi és encara, hi serà, hi serà aviat, es pretén fer. No sé, és el que he dit
abans, s’han de fer coses amb paral·lel als altres. Anar conjuntament o previ al que vull
fer perquè ja sabem quin local tenim, perquè el Casal ja el coneixem tots, no és un pis
que no hàgim vist mai, ja sabem com és. Quins espais té, quins locals hi ha i de què
disposa. Llavors doncs bé, ara no està fet pel motiu i això no canviarà el meu vot,
evidentment. Però a mi el que m’agradaria saber és quan es farà o si s’anirà encabint

les coses així sobre la marxa. És aquesta la pregunta que feia, en el pla d’usos que he
comentat.
Sr. Postigo: El nostre vot serà l’abstenció i en tot cas vull que quedi clar que no és ni
per l’entitat que signa el conveni, sinó únic i exclusivament perquè les preguntes que
hem formulat en relació al conveni, per tant aspectes formals, no han estat contestades,
sense més.
S’aprova amb els vots a favor dels grups municipals de CiU, IxLL i PSC,
l’abstenció d’ICV-EUiA i el vot en contra d’ERC.
B.10 Proposta d’ICV-EUiA per a una major transparència de l’Ajuntament.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 1 del dia 18-9-2008:
“PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA
VERDS ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (ICV-EUIA-EPM) PER A UNA
MAJOR TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA.
“En un moment en què la gestió pública està permanentment sota sospita i que la relació
entre la ciutadania i les institucions polítiques democràtiques és viscuda sovint amb
desconfiança, descontentament o apatia, es fa més necessari que mai que les persones
que ostentem càrrecs electes reaccionem d’una manera o altra i que en cap cas ens
quedem impassibles, com si la cosa no anés amb nosaltres.
Tots som conscients que no hi ha fórmules màgiques que garanteixin la progressiva
recuperació de la confiança i l’interès ciutadà, que poden ser moltes les mesures
aplicables i que aquesta situació de desafecció només es podrà vèncer amb la
perseverança dels que la volem combatre.
No partim de zero, s’han fet diferents propostes i són molts els ajuntaments que han
anat aplicant instruments diversos per facilitar la participació ciutadana, per millorar els
canals d’informació, per garantir la màxima transparència en la gestió dels serveis
públics, etc. Algunes d’aquestes iniciatives són dignes de lloança i podrien constituir un
veritable inventari de bones pràctiques. En els darrers mesos n’han transcendit dues
més:
1. L’informe “Actituds polítiques i comportament electoral a Catalunya: materials
per a un debat social”.
2. L’Indice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA).
En el primer cas, l’informe1, coordinat per l’exconseller J.M.Vallés, realitza un
diagnòstic sobre l’abast i les dimensions de la desafecció democràtica i de l’abstenció
electoral a Catalunya, i apunta una relació oberta de propostes per al debat que tenen
com a objectius l’increment de la intel·ligibilitat, la transparència i proximitat, la
participació i la responsabilitat i rendiment de comptes.

1

“Actituds polítiques i comportament electoral a Catalunya: Materials per a un debat social”.
Coordinador Josep M. Vallès. Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació. Barcelona 2008.

En el segon cas, l’ITA 20082, s’aplica per primera vegada una nova eina per mesurar el
nivell de transparència davant els ciutadans i la societat dels ajuntaments de l’Estat
espanyol.
Transparencia Internacional és una de les poques organitzacions no governamentals
dedicada a augmentar la transparència i la informació per als ciutadans, i a combatre la
corrupció, i en aquesta ocasió ha avaluat la transparència dels 100 ajuntaments més
grans d’Espanya analitzant cinc àrees de treball:
a) informació de la corporació municipal.
b) relacions amb els ciutadans i la societat.
c) transparència econòmica – financera.
d) transparència en les contractacions de serveis.
e) transparència en matèria d’urbanisme i obres públiques.
Mitjançant aquest índex es busca propiciar un major apropament dels ajuntaments als
ciutadans, fomentant la informació que aquests reben de les corporacions locals, tant en
relació a la situació dels mateixos ajuntaments, com en relació a les activitats que
realitzen, com també sobre les prestacions i serveis a què poden accedir els ciutadans.
Atès que els objectius d’aquesta experiència son compartits per la nostra formació
política, que creiem necessari promoure la participació voluntària del nostre ajuntament
en la mateixa, i que precisament ara el nostre consistori està renovant les principals
eines d’informació, entre elles la web municipal “llagostera.cat”.
Per tot això, plantegem al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Millorar la informació sobre la corporació municipal. Mantenint o
incorporant a la web municipal, o a altre tipus de publicació, la següent informació en
relació a la informació institucional bàsica i en concret sobre els càrrecs electes:
1. difondre informació sobre la composició política dels diversos òrgans de
govern.
2. especificar dades biogràfiques de l’Alcalde/ssa i els Regidors/es.
3. especificar les adreces electròniques de l’Alcalde/ssa i els Regidors/es.
4. especificar la informació referent als sous o retribucions de l’Alcalde/ssa i els
Regidors/es.
En relació a la informació institucional bàsica i en concret sobre l’organització de
l’Ajuntament:
5. especificar els diferents òrgans de govern i les seves funcions.
6. especificar les adreces electròniques dels òrgans de govern.
7. especificar l’existència i les dades bàsiques dels organismes autònoms.
8. recollir els enllaços a les webs dels organismes autònoms.
9. crear i informar sobre una/es Carta/es de serveis municipals.
10. Publicar el Pla d’acció per a la sostenibilitat (PALS) de Llagostera.
En relació a la informació sobre normes i reglamentacions municipals:
11. ordres del dia previs dels Plens municipals.
12. actes dels Plens municipals.
13. acords dels Plens municipals.
14. acords de les Juntes de Govern.
15. publicar les ordenances i els reglaments municipals.
16. publicar les ordenances fiscals.
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SEGON.- Millorar la informació que faciliti les relacions amb els ciutadans i la societat
en general. Mantenint o incorporant a la web municipal les següents prestacions:
17. que es pugui veure el mapa de la pròpia web.
18. que existeixi un buscador intern dins la web de l’Ajuntament.
19. que s’actualitzi la informació amb una freqüència mínima setmanal.
En relació a la informació i atenció al ciutadà:
20. facilitar a la web documents i impresos per a les tramitacions administratives.
21. facilitar la tramitació administrativa on line.
22. crear una bústia, o una secció visible a la web, per a l’atenció, les queixes i/o els
suggeriments dels ciutadans.
23. publicar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament.
24. publicar els horaris i els preus dels establiments culturals, docents i esportius
municipals oberts al públic.
25. publicar les dades dels serveis prestats a l’atenció ciutadana i sobre les queixes
plantejades i resoltes.
26. possibilitar que els interessats puguin seguir on line l’estat de tramitació i les
incidències del procediment administratiu que han plantejat.
27. informar a la web sobre les incidències en el trànsit i els serveis municipals.
28. recollir a la web informació actualitzada sobre la situació mediambiental
(contaminació de l’aire i acústica) del municipi.
29. contemplar a la web un espai reservat per a les diferents entitats i associacions
del municipi.
30. Crear un foro de discussió a la web municipal.
En relació al grau de compromís vers la ciutadania:
31. publicar el Reglament de participació ciutadana.
32. informar sobre els consells municipals sectorials de participació ciutadana
(composició, funcionament, etc).
33. crear consells municipals territorials de participació ciutadana i informar dels
mateixos (composició, funcionament, etc).
34. crear canals de participació ciutadana en els temes estratègics (pla de barris,
MIEM, etc) i informar dels mateixos.
35. possibilitar els suggeriments i la participació ciutadana en l’elaboració dels
pressupostos municipals.
36. publicar els ajuts i/o subvencions concedides a entitats, associacions,
institucions culturals, socials, etc.
TERCER.- Millorar la transparència econòmica – financera. Mantenint o incorporant a
la web municipal, o a altre tipus de publicació, la següent informació comptable i
pressupostària:
37. els comptes anuals de l’Ajuntament (balanç, compte de resultat econòmic patrimonial, estat de liquidació del pressupost, i memòria).
38. la data d’aprovació dels comptes anuals pel Ple.
39. els pressupostos de l’Ajuntament.
40. la data d’aprovació dels pressupostos pel Ple.
41. les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple.
42. els pressupostos dels organismes autònoms.
43. informació periòdica sobre l’execució del pressupost (mínim semestral)
44. els informes d’auditoria o els dels òrgans de control extern (Tribunal de
comptes) referits a l’Ajuntament.

45. els informes d’auditoria o els dels òrgans de control extern (Tribunal de
comptes) referits als organismes autònoms.
46. el superàvit (o dèficit) per habitant (resultat pressupostari ajustat /núm.
habitants)
47. autonomia fiscal (drets reconeguts nets d’ingressos tributaris / drets reconeguts
nets totals).
En relació a la transparència en els ingressos i les despeses municipals, publicar:
48. els ingressos fiscals per habitant (ingressos tributaris/ núm. d’habitants).
49. la despesa per habitant (obligacions reconegudes netes/ núm. d’habitants).
50. la inversió per habitant (obligacions reconegudes netes (cap. VI i VII) / núm.
d’habitants).
51. el període mitjà de pagament (obligacions pendents de pagament x 365/
obligacions reconegudes netes).
52. el període mitjà de cobrament (drets pendents de cobrament (cap. I a III) x 365/
drets reconeguts nets).
En relació a la transparència en els deutes municipals, publicar:
53. l’import del deute públic municipal.
54. l’evolució del deute en comparació amb exercicis anteriors.
55. l’endeutament per habitant (passiu exigible (financer)/ núm. habitants).
56. l’endeutament relatiu (deute municipal/ pressupost total Ajuntament).
QUART.- Millorar la transparència en les contractacions de serveis. Mantenint o
incorporant a la web municipal, o a altre tipus de publicació, la següent informació
referida al procediment de contractació de serveis:
57. la composició i les convocatòries de les Meses de contractació.
58. crear una comissió específica de vigilància de la contractació i informar sobre la
mateixa.
59. la convocatòria o obertura de concursos per a licitacions.
60. la resolució de les licitacions, incloent les entitats que han resultat guanyadores
(adjudicatàries) com les que no ho han estat.
En relació a les relacions i operacions amb proveïdors i contractistes:
61. la quantia de les vendes / operacions amb cadascun dels proveïdors més
importants de l’Ajuntament.
62. la quantia de les vendes / operacions amb cadascun dels adjudicataris i
contractistes d’obres més importants de l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Millorar la transparència en matèries d’urbanisme i obres públiques.
Mantenint o incorporant a la web municipal la següent informació referida al Pla
d’ordenació urbanística municipal (POUM) i convenis urbanístics:
63. una secció visible dedicada a urbanisme.
64. el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM).
65. els mapes i plànols que detallen el POUM.
66. les modificacions aprovades del POUM.
En relació a les decisions sobre requalificacions i adjudicacions urbanístiques:
67. els convenis urbanístics de l’Ajuntament.
68. els Plans parcials sobre els usos i destins del sòl.
En relació als anuncis i licitacions d’obres públiques:
69. la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l’Ajuntament.
70. els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques més
importants.

71. les liquidacions (provisionals) a la finalització de les obres més importants.
72. les modificacions dels projectes de les obres més importants.
Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions:
73. el llistat d’empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques.
74. el nom de les empreses que han realitzat les obres d’urbanització més
importants.
En relació al seguiment i control de l’execució d’obres:
75. informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants
d’infraestructura que està en curs (objectius de l’obra i responsables municipal;
contractista/es responsable/s; import pressupostat, període d’execució.
76. la data concreta prevista per a la finalització de les obres municipals més
importants, o bé la data concreta d’inici i el termini d’execució de les
esmentades obres.
77. informació periòdica sobre les obres d’infraestructura realitzades, i /o les
aprovades pendents d’execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).
Altres indicadors sobre urbanisme i obres públiques:
78. inversió en infraestructures per habitant (despeses de l’exercici –executades- en
inversió en infraestructura/ núm. habitants -1 de gener de l’any de l’exercici-.)
79. percentatge d’ingressos derivats de l’urbanisme / pressupost total d’ingressos.
80. percentatge de despeses derivades de l’urbanisme / pressupost total de
despeses.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Postigo: La proposta que es presenta no té cap altre objecte, que introduir tot un
seguit d’informacions o mantenir-la perquè en algun cas ja apareix en l’actual pàgina
web, i sembla ser del que s’ha vist en el contracte d’elaboració de la nova pàgina web,
que també hi seran alguns dels nous aspectes a la nova web. Però la proposta el que
busca és que s’introdueixi tot un seguit d’informació a la nova pàgina web o amb algun
altre suport, amb algun altra publicació. Argumentàvem en l’exposició de motius
d’aquesta proposta, i fèiem una reflexió en relació que la gestió pública estava sota
sospita i que la relació entre la ciutadania i les instruccions polítiques democràtiques,
entre elles, els ajuntaments. L’Ajuntament és vist amb desconfiança, amb
descontentament, amb apatia, per part de la població i ens semblava que la única
manera de combatre tot això és actuant, i per tant d’aquí que presentéssim aquesta
proposta que es basa en una notícia. Va venir d’aquí, d’una notícia que va sortir en els
mitjans de comunicació d’una ONG que es dedicava a analitzar la transparència dels
ajuntaments, en aquest cas, dels cent ajuntaments més grans d’Espanya, analitzant cinc
àrees de treball i ens ho justificaven que ha augmentat la transparència i la informació
en els ciutadans i combatre la corrupció, doncs sembla que és la millor manera de
guanyar-se la confiança dels ciutadans. I per tant apropar als ciutadans a
l’Ajuntament, fomentar la informació que reben de les corporacions locals i per tant, el
que nosaltres fèiem era aquesta proposta de vuitanta punts, uns referits a la informació
sobre la mateixa corporació municipal, d’altres referits a les relacions amb els
ciutadans i la societat en general, d’altres referits a la transparència econòmica i
financera a la contractació de serveis amb matèria d’urbanisme i obres públiques.
Nosaltres a la comissió informativa vam manifestar la nostra voluntat d’arribar a un
acord, ens sembla que seria bo que poguéssim marcar-nos l’objectiu d’aconseguir que

al final de, el temps que fos necessari, podríem marcar fins i tot un mig plaç o un llarg
termini, però que apareguessin al final vuitanta indicadors a la web municipal i
sobretot aprofitant que ara es posarà en funcionament. I per tant, continuem mostrant
la predisposició a consensuar aquesta proposta. Hem analitzat dels vuitanta punts que
nosaltres plantegem, quants d’ells estan a l’actual web municipal o del que es desprèn
del contracte amb l’empresa que realitza la nova web LAMANTIS. Doncs del que es
desprèn potser, entre una cosa i l’altre, al voltant d’una vintena d’aquests vuitanta
indicadors quedarien incorporats, de la documentació que consta en el contracte i ens
sembla que seria insuficient. Recordar en tot cas que la presentació dels treballs
d’aquesta empresa van amb retard. Ara mateix, porten un retard de dos mesos i que en
tot cas pensem que és necessari potenciar la web municipal i introduint aquestes dades,
de ben segur que ho farien. I aquest és el motiu pel qual hem presentat aquesta
proposta.
Sr. Alcalde: Jo abans de donar entrada a en Ramon per si hi vol fer alguna intervenció,
jo aquí podria dir alguna cosa, que espero que no s’ofengui ningú. Sempre aquí a
l’equip de govern tiri endavant projectes que vosaltres vareu projectar en el seu
moment. En aquest cas, jo crec que l’equip de govern es pot alegrar de que en aquest
cas, vosaltres que vareu estar governant durant 8 anys, reconegueu de que
l’Ajuntament ha de ser més transparent i l’única cosa que si que hauríem de tenir en
compte és que durant aquests 8 anys es podria haver fet quelcom més que ara fer una
moció, no? Ramon, si vols afegir-hi alguna cosa?
Sr. Soler: Sí, i amb la mateixa línia també. Que la voluntat de consensuar les coses,
sempre hi és però que el que les consensua deixa de fer-les,no? Perquè en realitat,
d’aquestes 85 propostes, el 60% ja estan a la futura web i a més a més l’altre dia en
vaig estar fent un detall, ara evidentment no em posaré a descriure-les totes. Però
sobretot, el que no es pot demanar és que el que no es demana en els 100 principals
ajuntaments d’Espanya ho hagi de fer Llagostera. Jo tinc la sensació que volem donar
lliçons a tot el món de moltes coses, i a veure, la transparència i l’objectiu, l’hem de
tenir i l’hem de compartir amb tot, ho ha dit l’Alcalde. Escriure mocions està molt bé
però la pràctica potser és la que demostra la voluntat de fer les coses. D’aquests 5
punts principals, el 60%, insisteixo que són els que estan aquí, que ja estaran a la web,
no a l’actual sinó a la que està acabant de fer. I si em permeteu, us faré uns punts
bàsics que milloren l’actual web, com per exemple en l’apartat de participació
ciutadana de creació d’una bústia de recollida de propostes fetes per regidores sinó
feta a nivell global de manera que qualsevol ciutadà de Llagostera pugui fer arribar les
queixes o suggeriments que vulgui a través de la pròpia web municipal. Després,
evidentment la millora de la informació dels acords i de la informació general que
genera la Corporació, és a dir, que hi serà. Ja hi ha actualment el perfil del contractant
que també s’estan millorant de cares a la propera web, que això evidentment dóna una
millor transparència, i que tampoc és un mèrit exclusiu evidentment de l’Ajuntament de
Llagostera perquè la pròpia normativa ja ho recull la seva necessitat i per tant bona
part de les propostes que hi ha aquí ja queden solucionades en aquest tema. El que
deia, una pròpia web de participació ciutadana, per posar a l’abast de tots els
ciutadans de Llagostera els seus suggeriments. Apartats destinats a entitats, apartats
destinats a usos polítics, tots aquests punt que no estan actualment a la pàgina web
però que hi seran a la propera . Alguns estan desglossats a l’estructura del contracte,

però com us podeu imaginar, el nivell de detall d’aquell cronograma, és el que és. És a
dir, el que no podem arribar a posar és l’extrem fins a quin punt hi haurà penjat el
reglament de participació ciutadana que actualment no hi és i que també hi serà. Per
tant, a partir d’aquí, jo, el meu vot, en aquest cas, el nostre grup, serà en contra.
Bàsicament, no pas perquè no compartim la voluntat de que no hi hagi transparència
sinó perquè entenem que la feina que estem fent, ja ho està recollint amb molt bona
manera, i el 40% restant, també voldria fer-hi un aclariment i és que no hi serà, o bé
per dificultats tècniques, perquè requeriria un esforç de manipulació, bé manipulació
potser no és la paraula, d’elaboració de les dades, entenem que no és necessari, o
perquè requeriria posar mitjans tècnics per donar informacions, que en alguns casos
potser entenem que no són massa rellevants. I finalment també per un tema de llei de
protecció de dades perquè hem fet diverses consultes amb el secretari i algunes de les
propostes que hi ha aquí, si més no, estarien en conflicte amb alguns casos, amb la llei
de protecció de dades. Però en qualsevol dels casos, la nostra voluntat de ser
transparents hi és. La web nova, espero que pugui estar en funcionament el més aviat
possible, almenys els esforços els hi estem posant i l’empresa concessionària també ho
està fent de que es pugui donar la màxima informació evidentment hi són. Per tant, el
nostre vot serà en contra, bàsicament perquè s’està demanant una cosa que ja s’està
fent.
Sr. Torrent: Estem amb un mandat nou, i vaig sentir un dia, no sé qui ho va dir de
nosaltres, companys, que el passat l’havíem de deixar una mica oblidat, no? Ho sento
Sr.Alcalde, a mi la seva intervenció no m’ha agradat, ho sento i ho dic perquè sempre
dic el que les coses que sento.
Sr. Alcalde: Aviam, jo només té referència en el passat.
Sr. Torrent: A vegades em sento com si estigués en un partit de tennis i no m’agrada, jo
vinc aquí a fer una altra cosa i no a mirar tennis. Per tant, si realment hi ha la bona
voluntat de consens, i em sembla que hi hauria de ser per les dues parts. La proposta
que fa el grup d’ICV-EUIA, és que de fet, va tota adreçada a la web municipal, que és
una cosa que s’està fent nova. Doncs bé, jo crec que es podria haver arribat a
consensuar, i simplement és agafar punt per punt discutir-lo, és a dir, si no es pot en un
ple, en un altre, però a part, abans del ple evidentment, assentar-se i mirar-lo. Aquest
es pot fer, i aquest potser no, aviam què passa i un per un el regidor d’ICV-EUIA ha
demostrat el seu vot de consens i crec que s’hi podria haver arribat. Veig que hi ha una
bona intenció en fer-la i tampoc hi havia uns terminis marcats, per tant, jo no veig cap
inconvenient del perquè no es pogués aprovar aquesta moció. Crec que ens interessaria
a tots. Si la web es fa ben feta i s’intenten fer les coses bé, discutir alguns punts i
discrepar-ne alguns, que crec que serien poquets, no hi hauria cap inconvenient.
Aquesta és la meva opinió, i bé, el meu vot és favorable.
Sr. Navarro: Nosaltres, primer comentarem la moció però en principi estem a favor
transparència de l’Ajuntament. Ara, aquesta moció comporta si no ho he interpretat
malament, aprovar en principi aquests 80 punts, és una moció molt detallada que
segurament si s’hagués consensuat en alguns casos, alguns dels aspectes s’haguessin
eliminat, però tal i com està, nosaltres ens abstindrem perquè hi ha aspectes que no
veiem clar d’aquí. Aquests 80 punts són els 80 punts que ha fet aquesta ONG; s’han

reproduït aquests 80 punts i alguns d’aquests, a part d’alguns com les dades
biogràfiques dels alcaldes i tot això en municipis de 100 habitants com deia, d’acord a
veure, no volem entrar amb el què haurien d’haver consensuat però si que vull
justificar el perquè en aquest sentit, tot i que estem a favor de la transparència creiem
que aquesta moció com a tal, doncs el què farem serà abstenir-nos per això, no? El
punt aquest on d’altres aspectes com especificar adreces electròniques dels òrgans de
govern que això en uns municipis molt grans en que els òrgans de govern segurament
tenen un funcionament molt més ample, molt més complexa, si que hi hauria d’haver
adreces electròniques, el punt 6 o d’altres com l’autonomia fiscal que segurament no
seria des del nostre punt de vista, el del punt 47, no seria un ítem a considerar, a
estudiar la salut econòmica de l’Ajuntament. Hi ha una sèrie d’aspectes, dir que a
aquest, en tenim d’altres que fan que ens abstinguem d’aquesta proposta tot i que
compartim la filosofia de la proposta, per descomptat. I jo voldria, ja que s’ha encetat
aquest punt, de si surt ara i es podia haver fet abans, que a veure, tots els aspectes de
l’Ajuntament són producte d’un abans i un després i l’important és anar avançant. I en
aquests 8 anys, en els 8 anys d’ENTESA, i jo defensaré òbviament 4 anys que jo vaig
estar a l’equip de govern, s’ha anat avançant. Es va començar per una web que no hi
era, es va continuar per permetre que la gent del poble que ve a l’Ajuntament fes
preguntes, quan abans, recordo que alguna vegada, alguns dels que ara estan a l’equip
de govern estaven al govern, van haver de pràcticament fer un motí per poder parlar
del tema dels camins rurals. És que no se’ls permetia, no se’ls permetia i se’ls va negar.
Es van fer reunions sectorials pel tema de les escombraries que va portar l’antic
regidor Jordi Noguera, jo penso que són exemplars i en podíem haver après tots
plegats. Les reunions per parlar dels grans projectes que en aquest sentit va portar
l’alcalde també van ser un avenç que eren aspectes que no es tenien en compte abans.
Perquè el tema dels camins rurals no se’ls va informar i van haver de venir aquí i
pràcticament parlar a la força. Aleshores jo estic d’acord com diu en Jesús de fer el tau
a la rasa, per això nosaltres preteníem fer que els comptes generals anessin a una altra
línia, jo crec que hem de deixar-ho estar, però el que no puc fer és deixar estar, això ho
podríem haver fet. Nosaltres hem avançat. Quantes reunions santorials com el salt
s’han fet en aquest equip de govern? Quantes reunions per parlar dels grans projectes?
Nosaltres estem reclamant i hem hagut de presentar mocions per demanar que se’ns
tingui en compte en reunions de tipus general. No s’han fet perquè no ens han convocat,
se’ns ha convocat en petites reunions amb veïns però en cap altra reunió per parlar de
grans projectes.
Sr. Alcalde: Acabes Toni?
Sr. Navarro: Sí. Per tant, vosaltres heu tirat enrere en aquests vuit anys s’havien
avançat. Per tant, no se’ns pot demanar més.
Sr. Postigo: Bé, en tot cas, mostrar una mica de sorpresa perquè s’ha dit que
pràcticament el 60% d’aquest 80%, s’incorporaran a la nova web, és el que interpreto.
Perquè de la documentació que hi ha a l’Ajuntament i en alguns casos és prou clar del
contingut que hi pot haver, no es desprèn això i si per tant és així, ens alegrem. Jo del
comentari que ha fet l’alcalde al començament i amb els 4 exemples i se’n podrien
posar més dels que ha posat en Toni Navarro, ho dono per contestat. I després insistir
en una altra cosa, a la Comissió informativa varem mostrar i varem quedar amb el

Regidor, amb en Ramon Soler que m’enviaria aquesta proposta que jo vaig enviar via
mail assenyalant quin era aquest 60% d’aquests indicadors que sortirien a la web. La
resposta va ser que com que semblava que la junta de govern ja tenia clar que això no
s’aprovaria, que no cal que perdessin el temps parlant del tema. En tot cas, torno a
insistir en que nosaltres estaríem disposats a que la moció en un primer moment punt,
manifestés la voluntat d’aconseguir l’objectiu que apareguin els 80 indicadors a la
pàgina web municipal aprofitant la nova web per incorporar tants com fossin
possibles. Amb un segon punt es podria adoptar un compromís d’incorporar la resta
d’indicadors a mig o a llarg termini, allò que us sembli més còmode. En el cas que això
no s’acabi acceptant, el que m’agradaria és que el 40%, que no està previst que
s’introdueixi a la web, si ens ho podria especificar. Només cal que em digui la relació
de números o que m’ho faci arribar quan li sembli oportú, però per detectar exactament
quins són els temes que no es pensen incorporar a la nova web. Més que res per tenir la
informació i a partir d’aquí veure si amb d’altres iniciatives podem avançar amb
aquests temes. Una de les propostes que ens semblava també interessant, era fins i tot
que la web municipal preveiés o tingués fòrums d’opinió. Diferents dels que estan en ús
en d’altres webs locals. Fòrums en els que la gent s’identifiqués en nom, cognoms i
pogués obrir debats sobre temes de caràcter municipal. Ens sembla que per part dels
Independents, aquesta és una proposta interessant, com a mínim ens consta que intervé
en alguns d’aquests fòrums, en concret d’El Poll, explicant tota l’activitat que fa la
seva regidoria. Ens alegrem molt perquè ens agradaria que es fes una web municipal
amb un fòrum municipal i molt probablement si es donessin aquestes circumstàncies
nosaltres també hi participaríem i també diríem la nostra de molts temes que ara
mateix no és el cas i no és oportú de fer-ho, però en tot cas, espero com a mínim, que
ens assenyalin quins d’aquests 80 indicadors no es tindran en compte.
Sr. Galobardes: Si, és cert i aprofito per comentar-ho que per totes les persones que
escolten, sincerament intento explicar quan tinc temps per fer una mica de resum del
què vaig fent i ara estic fent l’esforç de que és cert que faig una espècie de diari de la
feina que jo faig com a representant del meu grup i de l’Àrea d’Urbanisme
especialment, la feina que intento fer. El què passa que, trobo que, el lloc per fer-ho
precisament és una web com El Poll perquè s’hi barregen opinions, s’hi barregen
opinions subjectives meves, que no tenen perquè estar en una pàgina institucional. I jo
no m’expressaria, ni podria dir tot el què dic, ni em semblaria correcta compartir una
web que bàsicament ha de ser informativa en una cosa d’opinió. Em sembla que és
barrejar els assumptes. Tenim una web magnífica a una pàgina, un espai web com és El
Poll, que funciona molt bé i que té aquest espai i una mica en la línia que deia en un
poble on els recursos i la gent que estem més o menys implicats socialment, la veritat és
que ens acabem trobant tots allà mateix, doncs, crear nous espais d’opinió que fessin la
competència al que ja existeix, ho trobaria una mica absurd.
Sr. Soler: Bé, dir que subscric tota la primera intervenció que ha fet abans en Toni
Navarro, és a dir, jo insisteixo en que quedi clar que no en tinc constància. Que
nosaltres estem en contra de la transferència, estem en contra de 80 punts que entenc
que en molts casos són innecessaris i per exemple, tot l’apartat d’informació financera
i de tractament de dades d’informació financera, crec que no és una cosa rellevant i
que necessitaria un seguiment i una quantitat de recursos que no crec que siguin
necessaris pel que es persegueix. I en tot cas, donarem la informació i jo el què espero

és que la podeu veure in situ en la propera pàgina web, que és la millor manera de
poder verificar si això hi és o no hi és, i en tot cas, la pàgina web, com vosaltres ja
sabeu, és una pàgina dinàmica que s’anirà construint a mesura que s’hi vagi generant
més informació tal i com s’ha fet amb la pàgina vigent i evidentment que és impossible
preveure totes les activitats però reitero que el 60% que hi ha aquí d’una forma directa
o indirecta amb la pàgina web hi són. I pel que fa el fòrum de discussió, aquí si que ja
puc dir que no hi serà, bàsicament perquè volem que la pàgina web municipal sigui un
punt d’informació i que no es converteixi, doncs com es poden haver convertit a
vegades determinats fòrums i no cal tampoc haver d’anar posant masses exemples, a
vegades són galliners on s’hi barregen coses doncs que jo crec que no tenen perquè
estar a una pàgina web d’un organisme oficial. Ni la Generalitat té un fòrum d’opinió
ni la Diputació de Girona li té, ni el govern de l’estat li té. Per tant, home, tant estranys
no devem ser si tampoc ens plantegem que hi hagi un fòrum de discussió. Si que els
fòrums de discussió formen part d’un altre tipus de web i que aquesta és una web
municipal que ha de ser bàsicament informativa i de recollir al ciutadà les seves
impressions i d’informar. I a partir d’aquí, no crec que això hagués de formar part de
la web, i per tant mentre depengui de mi, això si que ja anticipo que no hi serà, el
fòrum, tota la resta d’informacions em sembla que ja ho hem contestat i sinó doncs em
sembla que ja ho anirem veient els propers dies o mesos quan veiem la web si realment
es compleix això que estem dient. En tot cas, si que us ho puc garantir.
Sr. Postigo: Només un comentari per acabar. Torno a insistir, se’ns especificarà quins
d’aquests punts no apareixeran i quins si? No dic en aquest precís moment, però en un
altre moment però m’agradaria que se’ns digués aquests si i aquests no i llavors en tot
cas nosaltres ... I llavors l’aclariment, que de fet en Toni ja ho ha dit. No hem fet res
més que agafar els 80 indicadors que aquesta ONG, Transparència Internacional
Espanya, té a la seva proposta i els hem traslladat aquí. Per tant, no som nosaltres qui
hem posat més o menys. Que se’m posi d’exemple altres municipis, doncs bé, la notícia
ja deia que la majoria d’ajuntaments suspenen amb transparència, amb àrees
econòmiques i urbanístiques. Bé, com que tots estan equivocats nosaltres també ho hem
d’estar? O com que tots actuen d’una manera poc transparent, nosaltres també ho hem
de fer? Bé, nosaltres pensàvem que hem de ser ambiciosos i que hem de marcar-nos
grans objectius, aquest. No volia pas que fos immediat però pensem que anant per
aquest camí, era anar pel camí correcte i és per això que mantenim la proposta amb
tots els seus termes.
Sr. Alcalde: Bé, per donar per acabat aquest debat, només voldria fer un aclariment. O
sigui, nosaltres, l’equip de govern sempre hem d’estar suportant que feu referències en
el passat i jo quan a més a més us felicito per l’aportació que intenteu fer i que té
efectes en el passat, doncs llavors us emprenyeu. Perdoneu per dir-ho en aquest to. Ja
sé que a vegades jo veig les coses diferent de l’altra gent, però som nosaltres que
sempre estem patint, que tot el què estem fent és gràcies al què vosaltres vareu
projectar i gràcies a tot el què vosaltres vareu fer. Us dono les gràcies per haver fet
una aportació que vosaltres amb 8 anys la podríeu haver fet.
Sr. Postigo: Perdó, només un comentari Fermí, no ens emprenyem o jo particularment
no m’emprenyo perquè facis referència al passat. Ara, quan no són certes, t’ho hem de
dir.

Sr. Alcalde: Bé, ja en parlarem, perquè d’incerteses n’hi ha moltes.
Sr. Navarro: Com a grup municipal d’ERC. És una proposta, o un objectiu per tenir
més, parlar poc del passat.
Sr. Alcalde: Val, però esperem que es compleixi.
Sr. Navarro: No,no, mireu les actes. No hem fet excessives referències al passat. I per
tant, és que sempre quan parleu de l’oposició, parleu en general. I per tant
m’agradaria (...)
Sr. Alcalde: En aquest cas em referia a una moció d’ICV, en cap cas em referia a cap
moció d’ERC.
Sr. Navarro: Si però, a nosaltres si que ens agradaria que especifiquéssiu a qui fa
referència sobretot perquè després queda constància en les actes.
Sr. Alcalde: Val, d’acord.
Sr. Torrent: Jo només voldria dir que en cap moment m’he emprenyat.
Es rebutja amb els vots en contra dels grups municipals de CiU i IxLL, els vots a
favor del PSC i ICV-EUiA i l’abstenció d’ERC.
B.11 Proposta d’ICV-EUiA per a la creació d’una comissió especial de queixes i
suggeriments.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 1 del dia 18-9-2008:
“PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’INICITATIVA PER CATALUNYA
VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (ICV-EUIA-EPM), PER A LA
CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ ESPECIAL DE QUEIXES I SUGGERIMENTS.
El Reglament de participació ciutadana de Llagostera reconeix el dret que totes les
persones tenen a presentar queixes, reclamacions i suggeriments respecte de l’activitat
municipal i dels serveis públics locals.
L’art. 6.2 del Reglament de participació ciutadana de Llagostera (RPC) estableix la
possibilitat de crear una Comissió especial de reclamacions i suggeriments o de
qualsevol altre institució adient per a la defensa dels drets ciutadans.
L’art. 6.1, darrer paràgraf, del RPC estableix la possibilitat d’instal·lar bústies de
suggeriments en aquells equipaments municipals que, per les seves característiques, ho
facin convenient.
L’art. 124.1 i 3 del ROF estableix la possibilitat de crear comissions informatives
especials.
L’art. 20.1 d) de la Llei de Bases de Règim Local fixa la necessitat d’acordar la creació
de l’esmentada Comissió amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal
dels seus membres.

És voluntat d’aquest Ajuntament orientar l’acció de govern cap a una millora contínua
dels serveis municipals que comporti la satisfacció dels ciutadans. Per tal de conèixer
l’opinió dels usuaris i satisfer millor les seves demandes, volem sotmetre la qualitat dels
serveis a una avaluació continua dels ciutadans, i per tot això, proposem al Ple l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Crear la Comissió especial de queixes i suggeriments.
SEGON.- Fixar la periodicitat de les seves sessions ordinàries en trimestral, el darrer
dijous, no festiu, del darrer mes. Essent la primera reunió el proper 18 de desembre.
TERCER.- La Comissió especial de queixes i suggeriments, serà presidida per
l’Alcalde, o el regidor en qui delegui, i per un membre de cadascun dels grups
municipals. Mantenint les regles del vot ponderat.
QUART.- Aprovar el sistema de queixes i suggeriments que segueix:
1. El sistema de queixes i suggeriments és un instrument a disposició dels
ciutadans mitjançant el qual poden comunicar a l’Ajuntament la seva
insatisfacció en relació amb el servei rebut i formular propostes de millora.
2. Mitjançant el tractament de les queixes i suggeriments, la seva tramitació i la
resposta donada, l’Ajuntament obté una informació sobre la satisfacció dels
ciutadans i sobre el seu propi funcionament que servirà per introduir millores en
la gestió dels serveis públics, per tal de mantenir o incrementar la qualitat dels
mateixos.
3. Les queixes són independents de les denúncies, reclamacions i recursos que es
puguin presentar. Si l’Ajuntament considera que del contingut d’una reclamació
formulada com a queixa es dedueix que es pot tractar de l’expressió d’un recurs,
d’una petició o d’una reclamació diferent a la queixa li ha de donar el tractament
que correspongui d’acord amb la valoració que en faci.
La formulació d’una queixa no impedeix ni condiciona l’exercici de les accions o
drets del ciutadà que li puguin correspondre.
Contra la resposta a la queixa no procedeix cap recurs.
4. Les queixes i suggeriments es poden formular:
a. Presencialment, a qualsevol de les dependències o equipaments municipals.
Amb la presentació d’escrit al Registre general o utilitzant els formularis
dissenyats a tal efecte i/o les bústies de recollida de queixes i suggeriments.
b. Telemàticament, utilitzant els e-mails oficials o la bústia de recollida de
queixes i suggeriments de la web municipal.
c. Telefònicament, utilitzant els diversos números de la corporació.
5. La Comissió supervisarà totes les queixes i suggeriments, la tramitació i la
resposta donada en el seu cas, analitzant o supervisant les seves causes i
circumstàncies i adaptant o proposant les mesures que es considerin més
oportunes.
6. Amb caràcter anual la Comissió realitzarà un informe d’anàlisis de les causes i
motius que han provocat la seva formulació i les actuacions i accions de millora
que s’han dut a terme o es volen dur a terme. D’aquest informe se’n donarà
compte al Ple.
CINQUÈ.- Instal·lar bústies de recollida de queixes i suggeriments institucionals a les
següents dependències i equipaments municipals:
- Casa consistorial.
- Pavelló d’esports.
- Residència geriàtrica Josep Baulida.

-

Biblioteca.
Arxiu.
Serveis socials.
Oficina d’informació i turisme.
Llars d’infants.
Policia Local.
Deixalleria.”

Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Postigo: La proposta lògicament si es presenta ara i demana la creació d’una
comissió especial de queixes i suggeriments és perquè no es va fer en els 8 anys passats
ni en els 23 que els van precedir. Per tant, que quedi clar que això és un tema nou que
es planteja ara i que no té cap altre objecte que demanar la creació d’una comissió
especial de queixes i suggeriments al reglament de participació ciutadana que està en
vigor, que està vigent preveu entre altres coses diferents figures que nosaltres ara
mateix pensem doncs que no són adients pel volum de feina que representaria un
municipi com el de Llagostera. Estic pensant amb la figura del Síndic del ciutadà o de
Greuges per dir d’alguna manera en àmbit local. Si que parlava d’una comissió
especial de queixes i suggeriments que pensem que és fàcilment realitzable. Nosaltres
demanàvem que aquesta comissió de la que formaríem part, els representants de
diferents grups municipals, tingués una periodicitat i tot es pot parlar, també ho deixem
obert, de caràcter trimestral. S’especifica sense que sigui ben bé un reglament que
reguli aquesta comissió, què entenem per queixes i suggeriments i quin hauria de ser el
seu funcionament i finalment el que acabem demanant també és que s’instal·lessin
bústies de recollida de queixes i suggeriments o un llistat d’equipaments municipals que
ens sembla que ho permeten, com pot ser la casa consistorial, el pavelló d’esports, la
residència geriàtrica, biblioteca, arxiu, serveis socials, deixalleria, policia, etc. ... Què
fem aquí? Doncs també potser ens passem per voler ser tan ambiciosos però allò que
molts ajuntaments per llei tenen la obligació de fer, com són doncs els ajuntaments de
grans ciutats, que a partir de la llei de mesures de modernització del govern local,
tenen la obligació de tenir aquesta comissió de queixes i suggeriments. A nosaltres ens
sembla que amb la defensa dels drets veïnals i dels drets dels veïns, cal una supervisió
de l’activitat municipal per tal de buscar la màxima eficiència. I ja deixo clar que estem
parlant de supervisió de l’activitat municipal i vull fer aquest aclariment perquè a la
comissió informativa, l’alcalde insistia en que el normal funcionament de l’ajuntament;
doncs ells consideren, l’equip de govern considera que ja és suficient. Nosaltres no
estem qüestionant el normal funcionament de l’ajuntament, el què diem és que calen
mecanismes de l’activitat municipal que busquin l’eficiència i que doni més garanties
als veïns. I que permeti que es puguin proposar accions de millora i es puguin formar
queixes d’aquí en total transparència i que fins i tot aquesta comissió pogués formular
recomanacions a les diferents regidories. L’objectiu final que ens mou no és cap altre
que desitjar la millor qualitat dels serveis municipals i el benestar i satisfacció dels
nostres conciutadans.
Sr. Alcalde: Jo, hi ha una cosa Lluís que vull que quedi clar. I és que el què es podia
haver fet en els 8 anys anteriors ho has dit tu,eh! No ho he dit jo. I bé, aleshores ja ho
varem debatre a la comissió informativa i semblava que parlàvem de coses diferents, jo

considero que ara les queixes es recepcionen i es dóna resposta a totes les que volem
de les diferents àrees i regidories. La gent també fan suggeriments i de moment
l’Ajuntament no està prou estructurat com per poder atendre o muntar aquest tipus de
servei. Que més endavant ens ho podem plantejar, pot ésser, però en aquest moment el
nostre vot serà en contra.
Sr. Torrent: Veig que seguim parlant de coses diferents però, Sr.Alcalde, vostè no és el
Síndic de Greuges del poble. Evidentment és la seva funció i ja ho sap perfectament. Té
totes les queixes i suggeriments i atendre el màxim bé que pot a tota la ciutadania.
Nosaltres en som conscients i ho valorem, però són coses diferents. I recordo que en el
programa de Convergència i ja ho varem comentar a la comissió informativa, hi havia
la figura del Síndic de Greuges d’alguna manera, del grup municipal que després van
explicar vostès que van considerar que no era oportú.
Sr. Alcalde: No, en el programa no hi era. Aviam, si que varem considerar el fet de
posar-li però ens varem deixar aconsellar per gent i els Ajuntaments que ho tenen en
marxa perquè no funciona.
Sr.Torrent: Bé, és igual, potser ho recordo malament. Però sé que ho varem
desaconsellar perquè era un poble petit i les despeses que pot ocasionar. El grup
d’ICV-EUIA planteja més o menys, les funcions d’aquesta figura d’una manera
gratuïta. I segueixo amb la mateixa línia que abans. Que el fet d’una proposta que no
és negociós es tingui que entrar sense un debat previ més profund que la comissió
informativa, doncs no ho sé, no ho veig gaire clar. Jo la recolzo aquesta moció perquè
veig que si més se’n podria parlar una mica més i es podria veure si realment funciona.
Ja ho vaig fer l’altre dia.
Sr. Alcalde: Aviam, a la comissió informativa, jo crec que el debat ja es va fer,no? I a
més, es va parlar i a la comissió informativa és a on s’han d’aclarir els punts,no?
Sr. Torrent: No, si, evidentment. La comissió informativa és per informar i debatre els
temes com ha dit vostè molt bé,no? I que ja venia desestimada a la comissió
informativa. És això el què dic.
Sr. Navarro: Si, nosaltres estem a favor, evidentment. Creiem que sempre un quan
governa o té una parcel·la de responsabilitat, es pensa que tothom ho enten, que tothom
ho compren i tothom l’escolta i que tothom se sent escoltat. A vegades, no passa. És a
dir, que no hi hagi la voluntat d’escoltar tothom, però de vegades no tothom se sent
escoltat i que, per tant, que hi hagi aquesta possibilitat em sembla, com ha dit molt bé
en Jesús que ha fet un estudi molt acurat, ha dit de cost zero i em sembla que està bé.
Que podem dedicar-nos una part, en Lluís, plantejava que fins i tot es podria fer
aquesta comissió, aquest seguiment aprofitant les comissions informatives. Així doncs,
vull dir que seria molt poca feina per a l’Ajuntament a cost zero i per altra banda, es
donaria la possibilitat a aquelles persones que en un moment determinat no se senten
escoltats, tinguessin l’oportunitat de dir la seva. Penso que no hi ha res que diguem
que paralitzarà l’Ajuntament com en alguns casos s’ha pogut dir i que implica més
personal. No implica més personal, implica escoltar o donar la possibilitat que algú se
senti escoltat. Jo no entenc i el meu equip tampoc entén perquè això se li diu que no. I

per si de cas, aquelles ventures rectifiquéssiu, jo si que demanaria alguns canvis per
exemple, la periodicitat de la comissió informativa es fes el darrer dijous de cada mes. I
el darrer dijous de cada mes, si jo no estic equivocat, es fa la reunió del Patronat
d’Esports. D’alguna manera ens complicaria les reunions i per tant demanaria, en cas
que algun dia això pogués tirar endavant, que això es rectifiqués a un altre dia, potser
l’anterior. Pel que fa, com que també és una proposta tancada, les següents
dependències i equipaments municipals també pensem que al CAP, tot i que ja n’hi ha,
com a mínim estaria bé que hi constés. La piscina que a l’estiu té molta mobilitat, hi ha
molta gent i és un espai on a vegades es poden donar malentesos, també seria bo que hi
hagués aquesta bústia, el CEIP ja que és responsabilitat nostre, sobretot tema
d’entrades i sortides i temes de professorat, que això si de cas aniria cap a una altra
línia, i fins i tot l’IES si els adjuntessim, pel que seria a l’entorn que també estaria bé
que hi fos i per últim el cementiri que de vegades també hi ha petits malentesos i
conflictes que per tant estaria bé que si algú tingués alguna queixa sobre el
manteniment del cementiri, també ho pogués fer.
Sr. Postigo: Només dos aclariments. No estem proposant que es crei la figura del
Síndic, que això nosaltres ja pensem que no és apropiat. I, en tot cas, no entenem que
l’argument sigui que l’estructura de l’Ajuntament no permet donar aquest servei, ja
s’ha comentat. Ho pot assumir la comissió informativa, les bústies de suggeriments en
els diferents equipaments, em sembla que tampoc no comportaria gaire feina a recollir
el que s’hi dipositi diguéssim i en tot cas l’única feina seria fer un model de
suggeriment que segurament es podria utilitzar perfectament la que hi ha a la web que
està ara mateix en funcionament, que ja hi és. I, en definitiva, ens sap greu que ni
propostes com aquesta que ens semblava fàcilment assumible doncs s’estigui parlant
amb l’equip de govern.
Sr. Alcalde: Si però fins i tot que us acceptem el 50 % de les propostes aportades. No és
que no s’hagin aprovat, no us queixeu.
Sr. Postigo: Però és que tot això era fàcil.
Sr. Alcalde: Que tot és cost zero, no es realment cert. Perquè en tot això hi ha d’haver
una comissió que controli les bústies; a més a més de traslladar-ho en els diferents
regidors. Si es tracta d’una comissió informativa serà un cop al mes i nosaltres ara ho
estem fent pràcticament dia a dia.
Es rebutja amb els vots en contra dels grups municipals de CiU i IxLL i els vots a
favor de PSC, ICV-EUiA i ERC.
B.12 Proposta d’ICV-EUiA relativa a les llars d’infants públiques.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 1 del dia 18-9-2008:
“PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS
A L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA (ICV-EUIA) RELATIVA A LES LLARS
D’INFANTS PUBLIQUES.

El 5 d’octubre del 2005 el Ple del consistori va prendre l’acord de crear, com a mínim,
30 noves places de llar d’infants abans del curs 2008-2009. Es pretenia d’aquesta
manera disposar, com a mínim, de les 70 places que el Mapa de llars d’infants de
Catalunya 2004-2008 establia pel nostre municipi.
En aquell moment la llar d’infants “El Niu” superava les 90 places, malgrat només 40
d’elles eren reconegudes de forma oficial pel Departament d’Educació, que no tenia
constància de les darreres reformes realitzades.
Actualment el servei públic de llar d’infants disposa de dos centres, amb un total de 147
places (El Carrilet amb 107 places i El Niu amb 40). Així doncs, el municipi de
Llagostera dobla, amb escreix, el número de places fixades al Mapa.
Aquest fet ens ha permès absorbir, amb total normalitat, les places del 1r. cicle
d’educació infantil del col·legi Nostra Sra. del Carme. Però no s’ha considerat oportú
ampliar la franja d’edat fins els 4 mesos d’edat, tal i com pretenia l’anterior equip de
govern amb la construcció d’una segona llar d’infants.
D’aquesta manera s’hagués donat l’oportunitat d’accedir a aquest servei als 273 infants
nascuts entre gener i abril del 2008. O si s’obrís un nou període de preinscripcions pel
proper gener es donaria l’oportunitat d’accedir a aquest servei als 704 nens i nenes
nascuts entre gener i agost del 2008. Això sense tenir en compte les famílies
nouvingudes (sense determinar) que tenen mainada d’aquesta edat.
Però, és o no possible aquesta millora substancial del servei de llar d’infants municipal?
Per capacitat està clar que sí. Actualment la llar d’infants “El Carrilet” disposa d’una
aula de lactants, totalment equipada, que està tancada (8 places) i la llar d’infants “El
Niu” disposa de 5 aules més, que també estan tancades. Sí al Niu es realitzessin les
obres d’adaptació a la legalitat (pel reconeixement de noves places o l’ampliació de les
mateixes com es prefereixi), entre tots dos centres es podrien ofertar entre 181 i 206
places (74/99 al Niu i 107 al Carrilet). Malgrat tot, no hem d’oblidar que el passat curs
“El Niu” atenia, en bones condicions, 117 nens i nenes, cosa que ens donaria un
potencial màxim proper a les 225 places (117 Niu, 107 Carrilet).
Així doncs, considerem que urgeix afrontar, entre altres, els següents temes:
- Concretar com i quan es vol ampliar el servei públic de les llars d’infants (data
preinscripció, places a ofertar, repartiment entre centres, etc).
- Concretar si es volen realitzar obres, i en cas afirmatiu especificar quines, a la
llar d’infants “El Niu”.
- Estudiar la zonificació del municipi, cares a l’entrada en funcionament del nou
CEIP i per tal de poder ofertar les places de llar d’infants el proper curs escolar.
- Adequar els reglaments que regulen el règim intern i els consells de participació
dels dos centres.
- Millorar l’accés a la llar d’infants “El Carrilet”, replantejant-se la connexió dels
carrers R.Mas i Mas Sec.
Cal recordar que en sessió del mes de setembre del 2007, el Ple de l’Ajuntament ja va
acordar iniciar els tràmits d’adequació dels Reglaments que regulen el règim intern i el
consell escolar de la llar d’infants municipal “El Niu”. Igualment en sessió del mes de
gener del 2008, el Ple de l’Ajuntament va acordar proposar l’elaboració urgent d’una
zonificació escolar.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Naixements inscrits al Registre Civil de Llagostera a 30 d’abril.
Naixements inscrits al Registre Civil de Llagostera a 31 d’agost.

PRIMER.- Promoure la creació de l’associació de mares i pares (AMPA) de la llar
d’infants “El Carrilet”.
SEGON.- Aprovar inicialment la proposta de reglament dels consells de participació de
les llars d’infants públiques de Llagostera (s’adjunta com annex 1), exposant-lo per
informació pública per un període de quinze dies. En aquest sentit es publicarà a la
pàgina web municipal i als taulells d’anuncis de la casa consistorial i de les llars
d’infants municipals, i es notificarà personalment als representants de les educadores i
dels pares i mares dels seus alumnes.
TERCER.- Convocar els consells de participació de les llars d’infants i el consell
escolar municipal, renovant els càrrecs que calguin, per avaluar l’inici del curs, la
possibilitat d’ampliar el servei públic de llar d’infants, les obres a realitzar a la llar
d’infants “El Niu”, la zonificació escolar del municipi, l’adequació del reglament de
règim intern de les llars d’infants públiques, la millora dels accessos als centres
escolars, etc.
QUART.- Portar a l’aprovació del Ple, abans de finals d’any, una proposta de
reglament de règim intern de les llars d’infants públiques de Llagostera. A tal efecte es
constituirà un grup de treball, en el qual estiguin representats, entre altres, tots els grup
municipals de l’Ajuntament. A la primera reunió d’aquest grup de treball la regidora
d’educació presentarà un esborrany de reglament per a la seva discussió.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sra. Masdevall: Bé, no llegiré jo tampoc, perquè a més, és una proposta que ha estat
suficientment debatuda i amb una mica d’entusiasme per part de tots. Per tant, hi ha
l’equip de govern i els grups de l’oposició en són coneixedors d’aquesta moció que
faré. Serà argumentar el perquè l’hem presentada ja que pensem que és important. En
primer lloc, mostrar la satisfacció que tenim que Llagostera disposi de 2 llars d’infants
municipals. Hem de parlar de centres educatius que agafen el primer cicle d’educació
infantil. Què vol dir això de que disposi de 2 llars d’infants? Doncs vol dir que el 100%
de demanda que té el municipi de Llagostera està coberta amb l’oferta que fa
l’Ajuntament. Quan parlem d’això estem parlant de nens d’1 a 3 anys, dels de 0 a 1
anys, ja en parlarem més endavant, i a més a més, que això ens ha ajudat molt el fet de
tenir-ne 2 perquè en som tots coneixedors ja que l’Escola Ntra.Sra.del Carme que ha de
tancar ara, que ja no agafava nens d’aquesta edat i tots aquests nens estan
escolaritzats. Dit tot això, el què ara explicaré o plantejar, és a dir que pensem que les
coses potser no s’han fet de la manera com pensàvem que es portaria a terme tot aquest
pas fins arribar a l’obertura d’aquesta llar d’infants i diré perquè. Explicaré una mica
el què s’ha fet i el què haguéssim fet nosaltres perquè el servei públic de llar d’infants
tingui la màxima qualitat educativa. Ens basem en 4 aspectes que els anunciaré i
després els explicaré. L’un és l’aula de lactants, el segon ens referiríem al
reconeixement dels 2 centres, el tercer seria la condició de treball de les professionals i
el quart la situació escolar. Començarem a parlar de l’aula de lactants, nosaltres
pensem que l’Ajuntament ha de ser ambiciós i per sortir dels dubtes que actualment hi
ha, s’ha d’haver fet una planificació de tal i com es posarà en funcionament aquesta
aula de lactants; si es posa en funcionament, de quina manera s’ofertaran les places. Si
es posa en funcionament, això voldrà dir també que s’haurà de contractar nou
personal. Nosaltres, la previsió l’hem fet i a la primera plana de la nostra moció
parlem que si s’oferís l’aula de lactants, de demandes n’hi hauria segures perquè de

nens nascuts del gener a l’agost del 2008, hi ha 70 nens. Nosaltres no diem pas que tots
s’apuntin, però que segurament n’hi haurien aquests 8 que pot oferir la llar d’infants
“El Carrilet”, segurament que s’emplenarien. Deixant ja l’aula de lactants, hi ha un
punt molt important que n’hem parlat nosaltres també, que és el reconeixement dels dos
centres que actualment té el poble de Llagostera. Malgrat el repartiment que s’ha fet
dels cursos en les diferents llars d’infants, que nosaltres no compartim, nosaltres
partim de la base que a Llagostera hi ha 2 llars d’infants, per tant, 2 centres educatius
diferents, amb les seves característiques específiques a cada centre, per tant, no
compartim gens la definició o la idea que ens vareu fer partícips aquest dia a la
comissió informativa que ens vareu dir que ara actualment existeix un nou centre i un
annex o complement. El nou centre, entenem que és “El Carrilet” i l’annex “El Niu”,
és així no, com es va dir a la Comissió informativa? Nosaltres hi estem totalment en
contra. Com que pensem que és tan important que quedi clar ja avui aquest
reconeixement dels 2 centres i què comporta. Això vol dir que comporta diferents coses,
una que és la participació. La participació és un element essencial en la gestió dels
centres educatius i que ha de permetre l’avaluació del projecte educatiu i de la pròpia
organització del centre i la seva millora. En la nostra proposta parlem de la necessitat
que el centre disposi del seu propi consell de participació i què vol dir això? Doncs que
hi hagi una AMPA, perquè actualment hi ha 2 centres oberts, hi ha una AMPA i a més,
a mig gas. Perquè hi ha pares que han plegat que van al Centre Lacustària i que per
tant l’AMPA no sabem com està. Ha d’existir un currículum, que és un conjunt
d’objectius, contingut, mètodes pedagògics que guien l’acció docent, la línia
pedagògica d’aquests centres, el projecte educatiu. Hi són en els dos centres? Això és
una pregunta que suposo me les contestareu. Volem, si us plau, com he dit abans, si
es reconeix l’autonomia de centre que existeixen realment 2 centres, ens confirméssiu i
ens afirméssiu que aquests dos centres han de ser autònoms. Perquè, per començar, ja
són espais diferents. No pot haver-hi una sola direcció, una sola AMPA, un sol Consell
de Participació, quan estem parlant de 2 centres totalment diferents, amb nens
totalment diferents amb espai totalment diferents. Després a la segona part, si de cas,
quan m’hàgiu contestat, podrem ampliar més tot això. Després nosaltres fem
incidència a les condicions de treball de les professionals que hi ha, que han d’estar
clars i dins de negociació del conveni col·lectiu. I tenir en compte la zonificació
escolar. Al setembre està en funcionament segurament la nova escola, molt proper d”El
Carrilet”. L’altra escola està més a prop d’aquí, haurà d’existir ja una zonificació
escolar, per tant, n’hem de parlar d’això i quan la penseu fer. Nosaltres amb aquesta
moció, la nostra proposta només posem accent en aspectes de participació i
organització i creiem que els temes han de ser tractats i la llista de temes que queden
han de ser tractats en els respectius consells de participació que estem demanant.
Sr. Alcalde: Jo em remetré a parlar exclusivament de la comissió informativa, i després
si de cas la Regidoria responsable d’Educació si vol ampliar-ho, ho podria fer.
Nosaltres considerem en aquests moments que la llar d’infants “El Carrilet” que està
en funcionament, que hi ha una sola directora, estem d’acord. També representa un
estalvi de costos, però el què no és realment cert és que si El Niu funciona, i en tot cas,
també varem parlar que serien els pares els que també dirien si consideraven que hi
havia d’haver o amb una sola AMPA que havia de funcionar. Perquè si no m’equivoco
en el El Niu només hi ha P-2. Per tant, crec en tot cas deixem que la Regidora es
reuneixi amb l’AMPA, que faci la seva assemblea i que nosaltres prenem les mesures

que a suggeriment de l’AMPA es pugui fer. Dintre del que és el Pla educatiu, jo crec
que és la mateixa direcció que se n’ha d’ocupar. Jo crec que el que és el Projecte
Educatiu, en tot cas és la directora amb els professors, els que l’han d’elaborar. Aviam
no és que estiguem en contra ni volem dir que no hi hagi 2 centres. Nosaltres ara el que
si que hem volgut és que el centre sigui, perquè la necessitat més primordial de que
aquests nens estiguessin escolaritzats de posar-ho en marxa. Amb això afegeixo, en tot
cas fer referència a l’aula de nadons, ja vaig manifestar-ho el dia de la inauguració
que l’Ajuntament té intencions de posar-la en marxa el més aviat possible, si pot ésser
abans de primers d’any, ho farem. Però el què hem volgut ser és acurats, jo crec que
l’equip de govern té una obligació, tal i com hem dit en punts anteriors d’estudiar-ho,
d’analitzar-ho i el professorat que hi ha d’haver. I sabeu, tal i com es va manifestar a la
comissió informativa de que nosaltres volem visitar llars d’infants que ja tenen l’aula
de nadons en marxa per veure com funciona. Perquè l’aula de nadons, estem d’acord
que s’ha de posar però que es faci quan es tingui places perquè tal i com has dit
s’haurien d’augmentar. També sabeu que en El Niu, nosaltres tenim intenció de fer-hi
obres i quan estigui tot això en marxa i s’hagi acabat, llavors ja ho planificarem. No és
que estiguem en contra de la moció però ja ho varem manifestar. Però nosaltres el que
si que demanem és que volem treballar i penseu que estem a sobre de tot això. No sé si
per part de la Regidoria es vol afegir alguna cosa, però tot això és el que es va parlar
aquest dia a la Comissió informativa.
Sr. Torrent: Ens varem manifestar també a la Comissió Informativa que compartim
plenament la realitat que a Llagostera hi ha dues llars d’infants i per tant són dos
centres educatius com ha dit la Regidora i creiem que tenen les seves peculiaritats
també i es molt lògic que hi ha hagi una AMPA a cada una d’elles. És una cosa de
sentit comú. Cau per si sola. Igualment que el tema del Reglament de funcionament.
Cadascú ha de tenir el seu perquè són 200 nens diferents. I aquí podem parlar de més
coses. I la direcció, és normal que cadascuna tingui el seu equip directiu i evidentment
coordinat. En cap cas és un annexa el Niu de l’altre Llar d’infants. Així només
tindríem una subvenció i no dues. Per tant, son dues llars d’infants. Aleshores, a l’hora
de repassar la proposta, no vaig a buscar la coma com fa el company Toni, jo les veig
potser des d’un punt de vista més global, no és una crítica eh, Toni, per l’amor de Déu !
i per tant la veig bé la proposta que quasi no s’hauria de fer, hauria d’haver sortit per
si sol.
Sr. Navarro: No he trobat cap coma aquesta vegada. El nostre vot també serà
clarament favorable i voldria incidir en alguns aspectes de la moció que hi estem a
favor en la seva totalitat. Cada centre ha de tenir un reglament propi, no pot ser que un
reglament modifiqui les actuacions dels dos centres i poso un exemple: s’ha fet el canvi
de l’horari perquè convenia a un centre i tot i que el reglament marcava un horari i la
Regidora ens va comunicar l’altre dia que ho havia decidit amb la Directora. El
Reglament marca qui té la competència dels canvis d’horari i ho va decidir ella.
Deixar clar fins a quin punt té en compte el Reglament, però si es tingués en compte, és
evident que el canvi d’horari s’hagués fet en un centre i no en un altre si les raons eren
les que se’ns van donar en aquell moment. No sé si ara n’han aparegut de noves. La
zonificació, si estem parlant de dos centres hi ha de ser-hi. Varem aprovar una
zonificació. Si estem parlant d’un centre i annexa no hi ha cap centre i annexa que
s’unifiqui perquè vol dir que és la mateixa matrícula. No entenc com per una banda es

zonifiqui, o sigui que parlem de dos centres . La zonificació ...l’hi explico a la Regidora,
quan hi ha dos centres, generalment el que es fa és zonificar, veure quina seria la zona
que va a cada centre. No té sentit zonificar quan tenim un sol centre. O una cosa o
l’altre, el que no pot ser és a uns mesos ser una cosa i els altres mesos n’aparegui una
altre.
Per altra banda la Directora, si que és un estalvi de costos, però és evident que un
centre ha de tenir una directora. Si mirem el catàleg, la Directora diu que li falta
temps per dedicar-se a les tasques de direcció. Si ara n’ha de fer dos i està en un annex
cada vegada tindrà menys temps. Ens estalviaríem costos, però el servei no serà
l’adequat.
Per altra banda, l’AMPA compartida, no hi ha cap centre que tingui un AMPA
compartida. Pel tema de l’aula de nadons, ja fa dues comissions informatives que la
Neia ja va apretar en aquest sentit i la única cosa que em sorprèn, ara estava comptant
els mesos que porta la Regidora en el càrrec, porta 16 mesos. Ara ha de visitar aules
de nadons? Ha tingut setze mesos per visitar aules de nadons i per tant poder-ho
planificar i obrir. No ha tingut setze mesos? Els fa gràcia el què dic? M’agradaria que
em diguessin perquè riuen.
Sr. Alcalde: Pel que riem és perquè ens hagi de mesurar i dir el que hem de fer. Això fa
gràcia.
Nosaltres estem governant i si algú d’aquí a tres anys, quan siguin les properes
eleccions ha de dir si ho hem fet bé, no sereu vosaltres serà el poble i per tant tingueu
en compte de fer valoracions, que si setze mesos. Tot es qüestió que cadascun es por
programar la seva feina com vulgui. No programo jo la teva feina ni la de ningú.
Sr. Navarro: Ara ja sé de que reia l’Alcalde i la Regidora. No sóc portaveu de la gent i
també tinc dret a opinar, que em sembla que setze mesos eren suficients per visitar les
aules i que el setembre com demanaven alguns pares aquesta aula estès oberta. Si
resulta que no puc opinar i em tinc d’esperar tres anys per votar, que m’expliquin quins
són els meus drets com a Regidor.
Sr. Alcalde: Toni, ves abreviant !
Sr. Navarro: No, ja he acabat!
Sra. Masdevall: M’agradaria continuar amb el to que estava parlant abans. Em vaig
disculpar en el seu moment el dia que vaig aixecar la veu, hem va saber molt de greu.
Jo he fet unes preguntes i no se m’han contestat. Primera: m’agradaria que em
diguéssiu si o no en aquest moment. Hi ha dos centres oficials, municipals oberts en
aquest moment a Llagostera ?
Sra. Vilà: Hi ha dos centre però només n’hi ha un que tingui un codi. El Carrilet
encara teòricament és com si no existís. Té el codi del Niu, rectifico el que et vaig dir a
la comissió informativa i l’annex en aquest cas seria el Carrilet. Ja el tindrem el codi,
està sol·licitat. Ara per ara, és així. Jo reconec que hi ha dos centres. Per a mi la
prioritat número 1 era que els nens aquest any comencessin l’escola a la Llar d’Infants
El Niu i l’altre prioritat primordial era que el Carrilet funcionés tal com està
funcionant ara per ara. Els Reglaments ja s’estan fent. Seguirem fent el Reglament de

Règim Intern. Si voleu col·laborar-hi i col·laborareu i sinó a mi m’és igual. La
participació serà la mateixa que s’ha fet fins ara. Fins ara hi ha hagut una participació
ciutadana que hi ha hagut els pares, que seguiran essent-hi però quan hagin fet les
seves assemblees que diguin quins nomenaments hi haurà en els Consells de
participació i en els Consells municipals perquè són ells que ens han de dir qui vindrà.
Un cop tinguem assignades aquestes persones, la primera cosa que haurem de fer serà
treballar altre vegada en aquest Reglament. Mentrestant ja vaig fent amb les
educadores i amb la Teia. Però treballarem entre tos com fins ara.
Sra.Masdevall: O sigui, pel que has dit està vigent el Reglament de règim intern del Niu
en aquests moments?
Sra. Vilà: Mira Montse, el dia de la Comissió informativa varem estar discutint molt
de rato sobre aquest tema.
I per al·lusions Toni, i tant que podia haver anat a veure una aula de lactants ! A la
Llar d’Infants el Carrilet hem estat cada setmana anant de visita d’obres i revisant-ho
tot i apart d’això tinc altres coses a fer. Mai he enganyat els pares. En una reunió els
vaig dir que la meva prioritat es que la llar d’infants funcioni al 100% que és com està
funcionant ara i una altre cosa et diré i varen estar-hi d’acord, de seguida que aquesta
llar funcioni em dedicaré a aquesta aula i és el que estic fent ara.
Sra. Masdevall: Ha quedat clar que hi ha els dos centres. Aleshores nosaltres hem de
dir la veritat, que trobem molt greu que s’hagi posat en funcionament el Carrilet sense
haver tingut el compte el que hem dit. No hi ha un projecte educatiu, no hi ha un
reglament de règim intern, no hi ha intenció de crear una AMPA, tenint en compte
Montse que per formar part del Consell escolar participatiu s’ha de formar part de
l’AMPA. És un peix que es mossega la cua. No em facis dir una altra cosa que no la
volia dir: Direcció del centre. Perquè nosaltres en data 26 d’agost varem entrar un
escrit a l’Ajuntament demanant que se’ns passés l’expedient de nomenament de la
direcció del centre i en data 29 d’agost se’ns va contestar per Decret d’Alcaldia que es
nomenava a la Directora actual del Niu com a Co-directora. Escolta, si nosaltres no
arribem a demanar aquest expedient, segurament es comença el curs sense direcció al
centre. Si nosaltres seguim aquest Reglament l’hem de seguir. Montse, m’has dit que
nosaltres participem, se’ns ha convidat, sí. Mira, et llegeixo, recordem que en sessió del
mes de setembre del 2007 el Ple de l’Ajuntament ja va acordar iniciar els tràmits de
l’adequació dels Reglaments que regulen el reglament de intern i el Consell Escolar de
la Llar Municipal El Niu igualment recordar que en sessió del mes de gener de 2008 el
Ple de l’Ajuntament va acordar la elaboració urgent d’una zonificació escolar. Bé,
nosaltres, quan ens digueu ja ho farem, és que no, a veure, sabem que l’escola l’any
que ve començarà el setembre. La zonificació no la podem deixar. Les pre-inscripcions,
les inscripcions, com es farà ? Aquest any El Niu hi ha 4 aules tancades. El Carrilet
teniu P1 i P2, això què vol dir? L’any que ve desapareixen. On és la planificació? Què
es farà? Es tancarà El Niu?
Sr. Alcalde: Montse, ves acabant!
Sra. Masdevall: Em sembla que us deixem treballar. No estem demanant res. Pensem
que realment és molt greu que s’hagi posat en funcionament un centre, tu has dit,

sense codi. Nosaltres des del mes d’octubre estem treballant en un reglament de règim
intern. Forment part els companys de l’oposició, tú com a Regidora, la Fina com a
Secretària, dues mares del Niu que ara ja no són a l’AMPA perquè són a P3 i una altra.
Com s’entén això? Portem des del mes d’octubre. Perquè la Sra. Directora dels dos
centres que també és la seva feina planteja un Reglament de Règim Intern ? Ens fa la
proposta i l’aprovem o no, o fem esmenes. Però és que no som nosaltres que
desconeixem aquest tema que hem de fer un reglament de règim intern. És que és
totalment inoperant.
Sra. Vilà: Són opinions. És la teva opinió. No entraré a discutir això. La meva prioritat
són els nanos. I els reglaments al fi i al cap és una cosa externa. La prioritat per a mi
són els nens que estaven a l’escola el 1r. de setembre i en una escola en funcionament !
I el nomenament de la directora fins el 1r. de setembre no calia que estès vigent perquè
ho sabéssiu abans.
Sr. Alcalde: El que volia deixar clar és una cosa. Jo me’n recordo que quan es va
iniciar el Niu, l’important és que es tingués una llar d’infants, tenir els nanos a dintre,
després va anar vinguent el reglament, l’AMPA que no n’hi havia... Tenim un curs de
transició que s’anirà treballant . És molt lògic. És la feina que heu de fer vosaltres,
pero mireu que nosaltres també podem fer la nostra. Vosaltres esteu treballant com a
oposició i és molt lloable, però deixeu que nosaltres també podem fer la nostra. I en tot
cas, quan es vagi per fer la pre-inscripció, tot això que esteu demanant vosaltres
segurament que està fet.
Es rebutja amb els vots en contra dels grups municipals de CiU i IxLL i els vots a
favor d’ICV.EUiA, PSC i ERC.
B.13 Presa en consideració de la renúncia de la Sra. Cristina Campeny Planas com
a regidora de l’Ajuntament.
Sra. Campeny: Bona nit a tothom! Porto una “xuletilla” perquè no se m’oblidi res que
no ho voldria. Com tothom sap he presentat la meva renúncia com a Regidora de
l’Ajuntament de Llagostera. Els motius són professionals que m’impedeixen
desenvolupar les meves tasques com a Regidora i que el nostre poble necessita i que jo
us asseguro que són moltes. Voldria donar les gràcies a tota la gent que m’ha ajudant
en aquest temps, especialment a tots els meus company de l’equip de govern que han
estat al meu costat en tot moment. Prendre aquesta decisió no ha sigut fàcil però me’n
vaig amb la tranquil·litat de saber que el nostre Ajuntament està en bones mans. Les
d’un Alcalde i d’uns Regidors que estimen el nostre poble i que lluiten cada dia per
tirar endavant els projectes que Llagostera necessita i que li dediquen el seu temps i el
seu esforç a tos els llagostrencs i llagosterenques amb sinceritat honestadat. Deixo el
Consorci, els meus companys saben que continuo recolzant-los i estaré sempre al seu
costat pel que faci falta. Finalment només voldria dir gràcies Fermí, gràcies Josep,
gràcies Montse, gràcies Ramon, gràcies Xavi, gràcies Eduard i gràcies a tots els
treballadors si tècnics de l’Ajuntament que m’han ajudat en tot moment.
Sr. Alcalde: Jo crec que a qui hem de donar les gràcies Cristina, és a tu. Jo tan sols
faré referència al fet que quan s’estaven fent les llistes de Convergència et coneixia

molt poc però els primers contactes que varem tenir em varem fer veure que est una
persona amb empenta, una persona responsable i aquesta acció que estàs fent ara és de
molta responsabilitat. Pensa que ara perquè deixis l’Ajuntament et queden molts anys
de la teva vida per poder-te dedicar perquè com a Regidora has corroborat el que jo
pensava. Ets una persona molt treballadora, molt responsable, una gran companya i a
més a més amb les idees molt clares. I això, pots estar segura Cristina que si jo d’aquí
a 4 anys torno a repetir em penso que tornaré a trucar la porta de casa teva per si la
feina t’ha baixat perquè estic molt orgullós d’haver-te tingut a l’equip de govern i
d’una cosa que és molt més important haver estat com a companya de l’equip de govern
és que durant aquest temps hem guanyat mútuament uns amics. Gràcies per tot
Cristina.
Sr. Torrent: És el punt trist de l’ordre del dia d’avui. Les coses són com són. Li vaig
dir a la companya el dia que ens ho va comunicar a la Junta de l’Hospital. Una
persona jove, compromesa, que es dedica a la activitat política i que hagi de marxar
per motius professionals és una llàstima. Suposo que la nostra societat ha d’anar
evolucionant d’alguna manera perquè això no passi. És el que li vaig dir aquell dia i ho
repeteixo avui davant de tothom. Lamento que se’n vagi i agraeixo que hagi estat aquí
entre nosaltres. De fet a un costat o a l’altre de la taula, tots estem pel mateix.
Sr. Postigo: Desitjar-li tota la sort del món, en lo professional i lo personal i també li
haig de dir, a mi em sap greu que els agraïments només es limitin a l’equip de govern,
em sap greu que durant aquest temps que porta a l’Ajuntament no hagi sabut valorar la
feina que des de l’oposició també es fa. Jo no dubto que els membres de l’equip de
govern hi dediquin moltes hores, ho sabem perquè alguns de nosaltres ni hem format
part dels equips de govern, però cal saber que els regidors de l’oposició hi dediquen
moltes hores, també procuren pels nens i nenes que van a la llar d’infants i d’altres
coses i no ens dediquem a fer la punyeta sinó que intentem aportar coses des d’un punt
de vista diferent, sempre intentant fer-ho en positiu. Lamento que no hi hagi hagut
aquest agraïment perquè no hem tingut en el tracte de regidor-grup municipal cap tema
amb discordances importants.
Sr. Navarro: Com que sóc el tercer tothom diu les frases maques i jo em quedo al final.
He tingut el goig d’estar amb tu a l’Hospital i de veritat és que penso que no hi ha
hagut mai cap problema i em sap greu que hagis de marxar.
Sr. Galobardes: M’has pres fins i tot “allò que m’he quedat per l’últim” . Però bé, jo
he compartit govern amb la Cristina i no la coneixia en absolut abans, de res, i la
veritat és que m’ha sorprès per la seva competència, per la seva dedicació. Té la
avantatge que tenim d’altres que és molt jove i pot tornar-hi d’aquí a 20 anys i encara
ens atraparà. És a dir, espero que torni perquè té moltes coses per aportar i ho ha
demostrat el poc temps que l’hem tingut a l’equip de govern.
Sr. Soler: Una cosa que m’agradaria dir és que no és moment pels retrets. Jo crec que
quan algú marxa fent uns esforç, perquè jo crec que la Cristina està fent un esforç en
el sentit que si es va presentar en el seu dia per estar a l’Ajuntament devia ser per
alguna cosa més que poder estar en una llista, sinó que tenia projectes que alguns ja
s’han començat a executar, d’altres continuaran i agraeixo una cosa que no he dit i és

que s’ha compromès a continuar col·laborant en alguns dels projectes que s’han
engegat i això crec que l’honora i la dignifica i també demostra que el servei públic no
s’acaba només a l’Ajuntament sinó que va molt més enllà i en tot cas dir que la vida
porta per molts camins i conèixer gent que mai hauries conegut i que afortunadament
la política té aquestes coses i permet veure que hi ha punts de vista que a vegades
comparteixes i d’altres potser no i que no cal estar a l’oposició . Jo a nivell personal i
crec que la resta de companys també hi coincidiran, la veritat és que m’ho he passat
molt bé treballant amb tu. Hem tingut llargues discussions i molt profitoses i hem
compartit grans projectes. Jo crec que aquests projectes no s’han acabat ara i
continuaran i m’afegeixo al que ha dit la resta de gent que això no serà un adéu sinó
un fins aviat. En tot cas saps que les portes de l’Ajuntament continuaran obertes pel
que convingui. Moltes gràcies.
Sra. Campeny: Jo, per acabar no voldria pas que quedés aquí una constància de que
no agraeixo a l’oposició la feina que fan. Els agraïments com entendreu era un tema
personal. El dia a dia l’he viscut molt amb els meus companys i els treballadors i
tècnics de l’Ajuntament . Amb vosaltres a les reunions també ens trobàvem i gràcies per
la vostra aportació. I com molt bé diu en Ramon desapareix-ho en el sentit polític però
en el nivell de recolzament amb les entitats, tan a la Comisssió de festes com en el Pla
de joventut que em vaig comprometre i ho penso complir . Me’n vaig molt feliç perquè
com molt bé deia en Fermí, he trobat gent nova, he fet amics nous i estic molt
orgullosa d’aquests setze mesos, que no havia comptat i que gràcies al comentari d’en
Toni ara sé que son setze mesos, setze mesos que hem compartit. Gràcies a tots.
Sr. Alcalde: Gràcies Cristina.
El Ple es dóna per assabentat.
C) CONTROL I GESTIÓ MUNICIPAL:
C.1 Donar compte dels acords en matèria de personal.
Sr. Secretari: Es dóna compte dels acords de la Junta de Govern en matèria de
personal: Acord de la Junta de Govern de 1 de juliol de 2008 de nomenament interí per
urgència del Sr. Antonio Ruiz Gabarrón com a Agent de la Policia Local i d’acords
presos en Junta de Govern de 22 de juliol de 2008 de la contractació en règim de
personal laboral no permanent de les Sres. Lorena López Álvarez i Mercè Badia
Vendrell com a informadores turístiques per la oficina de turisme de Llagostera i del
Sr. Simón Fernández Gómez, en règim de personal laboral no permanent, com a peó de
la brigada d’obres. En aquest cas el contracte ja està rescindit.
C.2 Resolucions d’Alcaldia.
Es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van del número 716 fins a la
1091/2008.
C.3 Informes d’Alcaldia.

No n’hi ha.
C.4 Precs i preguntes.
Sr. Torrent: Tinc una pregunta pel Regidor de medi ambient: Com està el tema dels
coloms del nucli antic sobretot? Hi ha algun veí que m’ha comentat que fins i tot
s’havien incrementat.
Sr. Vilella: En el seu moment varem canviar d’empresa de recollida de coloms i amb
els números que s’han presentat la recollida de coloms en referència als anys anteriors
o al 2007, aquest any 2008 s’haurà incrementat. Coloms són una plaga que
evidentment és molt problemàtica i que evidentment s’hi està lluitant. N’hi ha més dels
que voldríem i el canvi d’empresa està funcionant millor que la que hi havia fins ara.
Els problemes dels coloms principalment és l’excrement que fa malbé molt els edificis.
Si hi ha alguna inquietud, a mi no m’ha arribat, no sé si la Regidora de Sanitat l’hi ha
arribat alguna queixa. En el tema de les plagues, la contractació la faig jo, però si
llavors hi ha algun problema sanitari s’encuida ella. Treballem conjunts però és
possible que a mi alguna queixa no m’arribi, vagi directament a ella.
Sr. Torrent: Voldria saber si realment en teniu constància. Jo no visc aquí. Tampoc sé
si el números de coloms és superior o inferior a altres vegades. No sé si ho heu
comentat amb l’empresa que fa la recollida perquè ho incrementi. Aquesta és la
pregunta.
Sra. Vilà: Sí m’ha arribat la queixa. La Regidoria de plagues la compartim, anem una
mica lligats. La majoria de les queixes m’arriben a mi. En el tema de les plagues dels
coloms m’han arribat un parell de queixes. Una és la del mateix Regidor de cultura que
té problemes a la biblioteca per excrements a la part de sota ja que se li posen els
coloms a la teulada i un altre és la Montserrat Calm que també m’ha comentat que a
casa seva té seriosos problemes a la teulada. Hem parlat amb l’empresa i faran ara un
parell d’actuacions i després el que faríem seria posar unes barres que hi ha amb uns
ferros perquè no s’hi aposentin. També estem mirant si la ubicació de les gàbies no
acaben de funcionar i a veure on les posem.
Sr. Postigo: Primer de tot, aclarir un tema que va quedar pendent a l’última sessió
plenària i era una discussió que varem tenir amb el regidor, en Ramon Soler en relació
a si era mentida una cosa que jo havia dit en relació a una publicació o no, la poso a la
seva disposició. Però en tot cas, vull que quedi clar que allò que vaig dir és cert i que
ho pot llegir perfectament. I allò que reclamava el Sr.Soler, no s’ajusta a la realitat.
Només que ho sàpiga, que ho poso a la disposició i que en quedi constància. Si vol, en
parlem en un altre moment. La pregunta seria que m’aclaríssiu un tema. Hem vist que
per Junta de Govern s’ha aprovat un conveni entre l’Ajuntament de Llagostera i la
Plataforma d’Opinió per Llagostera a El Poll. I s’ha aprovat aquest conveni que
s’atorga 600 Euros per a la seva activitat de comunicació municipal. D’entrada,
manifestar una mica la nostra sorpresa, i a més en un moment, en què estem
reelaborant la nostra web municipal que es potenci, fins i tot es premi una altra web és
tant com , permetre que aquesta funcioni i no concentrar els seus esforços amb la
pròpia. Llavors, la sorpresa va anar a més quan veiem que en realitat no es tracta d’un

conveni entre un integrat de l’Ajuntament, sinó que es tracta d’una simple contractació
a una campanya de publicitat. Res més que això. Tenim els documents a l’expedient on
des de la Plataforma d’Opinió El Poll es diu que s’ofereix un servei per publicar baners
rotatius i que el cost que tindrà aquesta campanya serà de 600 Euros. Jo
particularment crec que, o bé es contracta el servei que potser amb aquesta o una altra
empresa, o bé es fa un conveni amb una altra entitat. La veritat és que ens sorprèn molt
aquesta manera de funcionar i a més si tenim en compte els antecedents d’aquesta web
i la funció que ha tingut durant força temps. Vull dir que no sé si us ho repensareu o si
ho mantindreu, però en tot cas, si ho manteniu sapigueu que l’Agrupació Local d’ICVEUIA per Llagostera té una web i també estaria disposat a penjar tots aquests baners.
No sé si aquest conveni és un tracte exclusiu o penseu mantenir en d’altres entitats que
també disposin de web. I en el moment que ICV-EUIA tingui el nombre d’iniciatives que
té la web a El Poll, estic disposat a posar els 6 baners amb el mateix preu.
Sr. Soler: En tot cas, pregunteu les visites que tenen i veureu sense anar més lluny, El
Poll és la web de referència a nivell de Llagostera, no només per a la gent de
Llagostera sinó per fora que com per exemple, el Diari de Girona l’utilitza moltes
vegades per agafar informació de les activitats i en tot cas lo d’informació o activitats
municipals, és perquè aquí t’has deixat la segon part del conveni que també diu que
s’obliguen a donar a la web informació de les activitats que es facin des de
l’Ajuntament. Els baners és l’anunci d’aquestes activitats i el link, la pàgina web de
l’Ajuntament o el de la pàgina de la Fira del Bolet que és la que hi ha en aquests
moments, la Fira del Mercat Romà o la Fira del Segar i Batre. Aquí hi podeu buscar
totes les interpretacions que voleu però és que és tan senzill com mirar què costa un
anunci en El Poll, la difusió que pot tenir aquest anunci o el què costa un anunci, sense
anar més lluny a El Diari de Girona, o El Punt o algun altre mitjà de comunicació. Jo
insisteixo, jo no tinc cap inconvenient en fer un conveni amb la web d’ICV-EUIA quan
tingui les mateixes visites que té El Poll. Perquè entre altres coses, El Poll arriba un
determinat públic el qual potser no s’hi pot arribar en d’altres mitjans com poden ser
diaris o la pròpia web municipal. Jo no veig en cap cas que hi hagi cap
incompatibilitat. Al revés, jo crec que absolutament complementària i dir una cosa, el
cost que té aquest conveni per a l’Ajuntament és el 50% del que costa a qualsevol
persona que es volgués anunciar o que volgués constar en El Poll com a col·laborador.
Jo entenc que aquesta és una molt bona proposta, i jo crec que hi sortim beneficiats i en
qualsevol dels casos, sou ben lliures d’opinar però jo crec que és absoluta veritat que
és una web molt visitada i no només per a la gent de Llagostera que té un ampli aspecte
d’ús. Jo entenc que totes les activitats de comunicació que es puguin fer a l’Ajuntament
per donar a conèixer no només les accions de promoció local sinó, moltes altres coses,
jo crec que són molt ben vingudes i en cap cas crec que siguin, que evitin el paper que
la gent es pugui connectar a la web municipal. Entre altres coses perquè hi ha el link
directe de la pròpia gent de l’Ajuntament que té accés directe a part dels baners que
hem comentat abans. Per tant, no hi veig enlloc cap mena de problema.
Sr.Postigo: En tot cas torno a dir el mateix, que si és per la seva activitat de
comunicació municipal és una cosa, però el què s’està fent és una contractació d’un
anunci, doncs em sembla que s’ha de fer per una altra via. No deixa de ser una opinió.
Jo el què voldria saber és el número de visites que té aquesta web perquè el fet que hi
hagi moltes visites no vol dir que ho vegi molta gent, sinó que també pot ser que uns

pocs hi entrin moltes vegades, no sé si això ho heu suspesat aquesta possibilitat, que em
sembla que és la més probable. I de tota manera, si tan segurs esteu del número de
visites, si us plau, digueu-me quin és el número de visites que miraré si a veure la
nostra web també hi arriba. No sé ara quin és el número de visites, però dubto Ramon, i
perdona, però dubto que també ho sàpigues. En tot cas, en el conveni no fa referència
perquè és un dels arguments que s’utilitza per signar-lo i al final el què ens sorprèn és
que els esforços tan econòmics com de qualsevol altre mena de l’equip de govern i
l’Ajuntament, no sigui potenciar la nostra web, el que vulgui saber quines activitats fa
des de l’Ajuntament, només el què ha de fer és entrar a la web oficial de l’Ajuntament. I
per tant, lo altre, és fàcil que caiguem en diverses interpretacions. Sempre ens dieu que
barregem coses, però no sé qui barreja què, perquè tothom sap quina acció ha tingut i
què ha fet l’administrador alhora de permetre alguns comentaris, és de domini públic
que aquesta web ha permès durant molt de temps que es posés el nom de l’alcalde i dels
regidors de l’antic equip de govern, és clar. La sort és que era de l’anterior, no
d’aquesta. Si fos d’aquesta, aquest conveni amb l’Ajuntament no hi seria, però bé ja
dic, tots els antecedents permeten que es facin interpretacions que potser no us acabin
d’agradar.
Sr.Soler: Per aclarir un parell de coses, és evident que hi pot haver molta gent entrant i
sortint, igual si deixeu d’entrar-hi vosaltres, baixarà molt, no ho sé, jo tinc la sensació
de que no, no és per res. I en tot cas, em sorprèn que es demani l’índex de visites quan
jo no l’he vist als anuncis que s’han fet a El Punt diari, ni a El Diari de Girona ni en
qualsevol altre mitjà. Veig que és curiós que en aquest cas es demani que estigui un
especial. Bé és que jo crec que per fer anuncis, sincerament, si sabem positivament tots,
perquè és curiós el fet que tots l’estem mirant, alguna incidència hi ha de tenir, no crec
que sigueu els únics. O això o és que feu tots els esforços per visitar El Poll, que a
vegades un també té aquesta sensació. És molt curiós, i sincerament, sou molt cínics,
perdoneu que us ho digui, perquè a veure, és un mitjà de comunicació d’una tercera
via. És a dir, hi ha els mitjans escrits i els mitjans telemàtics. Intenteu posar un anunci
a La Vanguarda Digital i veureu què costa. Per exemple, intenteu posar anuncis en
mitjans d’aquest estil i veureu què costen, i en qualsevol dels casos, continuo pensant el
mateix. Jo estic tranquilíssim. Aquesta és una acció de Promoció Local molt concreta
com se n’han fet moltes altres i a veure, a mi em sorprèn aquesta especial dedicació per
saber el nombre de visites a El Poll, quan mai m’heu preguntat quina és la difusió del
Diari El Punt i el Diari de Girona. Però en tot cas, em sembla que ja està respost.
Sr.Alcalde: Aviam, no ho centrem tot en una sola pregunta perquè suposo que en Toni
també deu tenir-ne i el públic també en deu tenir.
Sr.Navarro: Bé, una pregunta lligant també en el Ple anterior que vam parlar del tema
de disciplina que em vas dir que et digués les entrades a les quals no se’ls havia donat
resposta. L’altre dia a comissió informativa ja en varem parlar, per no allargar el ple,
però si que tindria un prec. Va quedar clar que hi havia moltes demandes que no es
responien o no es tenien en compte perquè es pensava que era competència de
l’Ajuntament. Jo penso que si que estaria bé ja que entra per registre d’entrada que si
alguna demanda feta per qualsevol veí demana la intervenció de l’Ajuntament, no hagi
d’intervenir l’Ajuntament, estaria bé que se li contestés per escrit. I això si que, revisant
els expedients i revisant les entrades i sortides, això no consta. Per tant era un prec que

a partir d’ara perquè hi ha una quantitat, ja varem pactar l’altre dia de peticions que
no se’ls hi havia contestat. Segons criteri del regidor i ho puc creure perquè el que
demanaven no era competència de l’Ajuntament.
Sr.Galobardes: Parlem d’una casuística molt diversa i jo amb les meves limitacions
vaig intentar explicar-me i ara intento fer-ho altre vegada. En primer lloc, per registre
d’entrada és cert que entren moltes coses i després no hi ha un registre de sortida. Però
és que en aquest Ajuntament la política que tenim ara mateix és de fer una atenció
immediata al ciutadà d’estar-nos al ciutadà; ara mateix la Cristina ho ha passat i els
que estem ara més... Bé, no voldria desmerèixer ara el treball de ningú. Però per
exemple, no és el mateix cultura que el que està a primera línia de foc resolent temes
urbanístics o l’alcalde que resolt pràcticament tots. Quan ens entra un paper per
entrada, no fem burocratització. Vull dir que no estem passant papers. Si un veí entra
una cosa, en el 95% dels casos té una resposta verbal. I tret que ell ho demani molt,
doncs no es considera necessari de fer més papers per escrit. En segon lloc, ens
trobarem en casos en què la gent ens demanen coses que no és competència de
l’Ajuntament. Problemes civils entre veïns, de la mateixa manera se’ls diu: “Escolti,
...” Se l’atén. A més, se’ls truca i jo tinc atenció cada setmana els dimarts, però a més,
jo atenc qualsevol dia de la setmana i me’n faig fars de rebre veïns; en aquí o
d’atendre’ls pel carrer, perquè gràcies a Déu, estem en un poble que ens coneixem tots
i anem mirant de resoldre les coses. Hi ha moltíssimes coses i encara més que no
entren ni per registre, vull dir que no hi ha constància. Hi pot haver un petit
percentatge de coses en què es demori la resposta i que a vegades, el què passa
simplement és que la resposta que li has donat en el veí o li has explicat que allò que
demana no li donarem; el veí vol doncs, que se li contesti per escrit. En aquest
petitíssim cas, jo crec que seria un 1 o 2 per miler que potser si que li he de donar la
raó al regidor i que potser és millor que se li contestés. Però bé, establim prioritats,
tenim un Ajuntament que tenim una de les ratis més baixes de personal en relació a la
població que tenim per no parlar ja del terme municipal de tots els plans que tenim, i
llavors hem de prioritzar. I si tenim uns tècnics dedicats a resoldre expedients; per
posar un exemple, que s’han de resoldre per licitar el més aviat possible les obres del
casc antic, el què no faré serà aturar-los perquè em facin un informe tècnic sobre una
qüestió que sabem que per silenci administratiu allò no genera cap dret per
l’administrat i llavors el fem esperar més. Però en qualsevol cas, a tothom se li dóna
resposta i se l’atén i es mira de donar solució i el que no veieu un paper de sortida, no
vol dir que en el veí no se l’hagi atès, en absolut.
Sr.Navarro: Pot estar content el Sr.Galobardes que ho vaig entendre perfectament
l’altre dia igual com ho he entès avui. El què passa és que hi ha aspectes que s’han de
tenir en compte. Com molt bé ha dit, hi ha hagut gent que al cap d’un temps ha tornat a
presentar la petició i ha demanat que si us plau se li contesti; i si pot ser, per escrit. Per
tant, queda clar que hi ha gent que per la raó que sigui no se li contesta i que en el cas
aquest, ja varem parlar l’altre dia que se li havia d’haver contestat. Per altra banda, el
reglament de participació ciutadana diu que qualsevol petició que es formuli per escrit
a l’Ajuntament se li contestarà per escrit dins d’un termini. Bàsicament és complir amb
això. El tarannà que veig avui, crec que aprovem coses que a darrere hi ha hagut
converses i jo penso que per la transparència, no vull entrar altra vegada sense voler
amb la polèmica del tema del Casal que hi havia coses com ha dit el regidor. Penso que

de cares a la transparència que es deia, és bo que tot consti per escrit. En alguns casos,
és una qüestió purament automàtica, és un tema de competència civil i que per tant
l’Ajuntament no té cap mena de competències. D’acord, costa el mateix gairebé agafar
aquell paper i enviar-ho que trucar, parlar, comentar. Si es parla i es truca, és perfecte
però tampoc amb tantíssima feina i això és transparent, per altra banda nosaltres
sabem que s’està atenent bé a la gent i penso que no costa res. No és tan costós,
sobretot quan un parell o tres i fins i tot un treballador d’Ajuntament ha hagut de
demanar que si us plau se li contesti una petició. Com m’imagino que té constància el
registre d’entrada.
Sr.Galobardes: En qualsevol cas, en el cas dels particulars, sabeu que estic a
disposició i puc aclarir a qualsevol que es donés per registre d’entrada i amb el tema
de la transparència hi és tot. Això no vol dir que s’hagi de generar més paperassa de la
necessària ni que l’Administrat te la demani. I això de que no costa, doncs bé, costa i
no costa agafar un paper, redactar-ho un cop aprovada per cadascú, dir-li al
funcionari que ho passi per registre d’entrada. No costa per un, però si n’has de fer
centenars al llarg de la setmana...home, doncs potser si que ens complicarem una mica
la vida... això és burocràcia, res més.
Sr.Alcalde: Teniu alguna pregunta més?
Sr.Postigo: Si, a veure, hem vist que heu sol·licitat a la Diputació de Girona dues
subvencions o aprofitar la subvenció que cada any tenim aprovada a l’Ajuntament en el
Fons de subvencions, en concret pel 2008, en 2 actuacions: la millora de la rotonda del
Passeig Pompeu Fabra i l’arranjament de la plaça del Mas Sec. Totes dues són
actuacions en un cas de 48.000 Euros, l’altra de 37.000 Euros. En tot cas, jo el què
voldria saber és per què quan les bases diu que quan hi ha actuacions, tinguin un
pressupost superior a 30.000 Euros s’ha de presentar un projecte tècnic aprovat.
Perquè en aquest cas es sol·licita sabent que no es compleixen els requisits. L’any
passat varem tenir la sort que en una de les actuacions, finalment van costar més calers
i ens van acabar donant tota la subvenció. Si arriba a costar el què estava previst i el
què es va sol·licitar, en aquell cas haguéssim perdut uns 600 euros. No és pas el que
és, però bé, són 600 euros; quan els tenim assegurats cada any. La pregunta era
aquesta al marge d’entrar a valorar si aquestes dues actuacions són o no prioritàries
de les que no ho són més en la situació econòmica que tenim ara. I més quan hi ha
altres inversions que no estan incloses en el pressupost, perquè aquestes dues no ho
estan, que molt probablement es podrien haver presentat amb aquesta subvenció.
Sr.Alcalde: Aquesta subvenció s’ha de justificar dins el 2009. L’execució de l’obra s’ha
de justificar dins d’aquest any 2009. El fet que no hi hagi un projecte tècnic és que amb
el tema d’obres no es va fer un projecte perquè varem considerar que amb el tema de
la rotonda Pompeu Fabra, Passeig Romeu i Avinguda Gironès i el que és la carretera
St.Llorenç creiem que si que és necessària fer una ampliació en aquella rotonda i més a
més actuacions com serà col·locar passos de vianants elevats per evitar que els cotxes
entrin allà amb molta velocitat que és el que està passant ara actualment. La prova està
en que fa pocs dies es va estavellar un contra la paret d’un veí. Un altre dia un va picar
contra uns cotxes que va anar a parar contra la paret. El projecte tècnic, bé, nosaltres
de moment, hem fet entrar això a la Diputació, esperem que com l’any passat no hi hagi

cap mena de problema i la Plaça del Mas Sec és senzillament una actuació que s’ha de
fer per unes raons molt concretes. Si heu estat allà a la Plaça del Mas Sec heu vist que
hi ha totes les arrels a fora, a més a més les pendents que se li van donar en aquell
moment estan enfocades, però el què són les escales d’accés i tot el sauló el què és avui
en dia marxa per allà i les escales no es poden utilitzar perquè estan plenes de terra.
S’ha fet un estudi per fer-ho a diferents nivells per acondicionar aquella plaça. En
aquest cas, hem prioritzat aquestes dues perquè creiem que a la plaça del Mas Sec hi va
molta mainada en aquell parc infantil i la veritat és que està més segurs dins del parc
infantil que no a fora del parc perquè les arrels aixequen més d’un pam de terra.
Sr.Postigo: No, però ja dic, no entrava amb el tema de les prioritats només en la
qüestió que independentment del que digui Diputació. Dubto molt que la Diputació
aprovi convocatòries per després no complir-les. Es diu que a la sol·licitud
estandarditzada cal adjuntar la següent documentació amb actuacions a partir de
30.050,62 Euros, el projecte tècnic aprovat. La pregunta la faig perquè correm el risc
de perdre una subvenció que la tenim segura si presentem les coses bé, per no
presentar els projectes. I la pregunta era, es faran els projectes o no? O va en funció
del que digui la Diputació?
Sr.Alcalde: Si són necessaris, els farem.
Sr.Postigo: Bé,bé.
Sr.Navarro: Perdó, al llarg d’uns 2 mesos han arribat un parell d’escrits sobre temes
de memòria històrica. Concretament estava previst de fer una base de dades
documental sobre el tema dels bombardejos a Catalunya .Va arribar aquí, penso que va
ser al febrer, una carta dient q ue s’avisés a les entitats que treballen amb temes de
memòria història i hi ha gent que estigui interessat pel tema perquè se’n fes difusió.
Se’n va fer realment difusió perquè nosaltres no hem sabut veure res en aquestes
entitats? Fins i tot al Sr.Alcalde el van convidar a una sessió que es va fer a Granollers
que no sé si hi va anar o no.
Sr.Alcalde: Potser si.
Sr.Navarro: La pregunta és si se’n va fer realment difusió com calia perquè això ha
implicat una base de dades en que jo vaig entrar-hi l’altre dia en aquesta base de dades
i únicament hi ha 3 morts pels bombardejos a la Guerra Civil i estaria bé doncs que la
gent que té aquestes dades que en aquests moments es pogués ratificar o fins i tot
donar-ne més informació.
Sr.Aliu: Home, des de l’Arxiu s’està fent tot el possible perquè totes aquestes coses
arribin. I als interessats se’ls hi ha fet arribar el què demanen. Així com la placa del
cementiri de Girona esperem que ben aviat estigui ja posada amb el nom. Vull dir que
totes aquestes coses van endavant.
Sr.Navarro: Jo amb gent que li interessa el tema he preguntat si sabia alguna cosa i a
tothom no li ha arribat aquesta informació. Una cosa serien les plaques del Cementiri
de Girona i altra cosa seria aquest estudi de bombardejos que em fa l’efecte que en

aquest sentit com en d’altres que es fan de memòria històrica penso que hauríem de ser
una mica més curosos.
Sr.Aliu: (....)
Sr.Alcalde: Voleu fer alguna pregunta més?
Sr.Postigo: A veure, hi ha 2 preguntes relacionades amb tema d’Urbanisme. Una,
saber com estan els contactes amb el propietari dels terrenys de la suspensió de
llicències del Passeig Pompeu Fabra i segona, quan es pensa fer la liquidació definitiva
de les obres del Puig del General i quin és el motiu que ho està retrassant.
Sr.Galobardes: Per prioritats de feina, s’han fet primer altres coses i suposo que ja
quedarà fet aquesta setmana. Almenys és això el què m’han dit els tècnics. I el primer
tema és una cosa que està subjecte a una negociació i m’estimaria més no donar
masses detalls. Vull dir que em sembla que no és la manera d’anar escampant al Ple,
que no és la millor manera d’anar escampant els interessos del poble. De tota manera,
estic disposat a donar la informació que sigui a la Comissió Informativa, però no em
sembla que sigui la manera i el lloc ara per parlar de contactes.
Sr.Postigo: M’atreveixo a fer aquesta pregunta perquè fa pocs dies vaig poder parlar
amb el propietari no perquè l’anés a buscar o el truqués i em va confirmar que els
contactes de l’Ajuntament no hi eren. Ja et dic, a no ser que en els últims dies s’hagin
iniciat aquests contactes. A més, el propietari precisament també es sorprenia de que
no hi haguessin aquests contactes. D’aquí ve que ho pregunti.
Sr.Galobardes: Bé, que no hagi aquests contactes és volgut, tenim les nostres raons. És
fet exprés i em sembla que no és la millor manera de defensar els interessos del poble
que un regidor de l’oposició hagi de venir aquí a pressionar un a l’equip de govern
perquè faci o no faci. Li puc donar les explicacions del perquè no, en un altre moment,
però em sembla que no és el lloc. Demano que se’ns respecti perquè tenim una
responsabilitat de gestionar amb la nostra limitada intel·ligència amb els recursos que
tenim per defensar el màxim de bé els interessos del poble i ara mateix ja he dit que em
semblava que no era el millor pel poble parlar-ne aquí.
Sr.Navarro: Una qüestió; l’empresa aquesta que es dedica a fer notificacions pel
poble, encara està contractada,no? Una empresa que vareu contractar i que es dedica
a fer notificacions, per exemple, de multes o d’altres en el poble.
Sr.Alcalde: Sí, ens fa el servei.
Sr.Navarro: Ho dic em sobta perquè fins i tot moltes multes s’han hagut d’anul·lar
perquè ha passat el termini, fins i tot uns veïns ho han dit. Que com que se’ls havia
passat el termini, no estaven en funcionament. No sé què és el que falla perquè si tenim
una empresa que m’imagino que ens costa els nostres diners, però per altra banda...
Sr. Alcalde: Va per serveis fets,eh!

Sr.Navarro: Si, però potser seria bo que fes els serveis.
Sr.Alcalde: Si no li donen la multa per notificar-ho, no cobra.
Sr.Navarro: Per tant jo el que pregunto és on falla el Procediment perquè aquestes
multes no arribin al destinatari.
Sr.Alcalde: Ja ho miraré.
Sr.Navarro: I una segona pregunta, i després ja acabaré. El tema del pressupost, tenint
en compte, com deia abans que a l’octubre en principi, no vol dir que s’hagi d’aprovar
a l’octubre. Però, com ho portem? Quan està previst aprovar-lo, per saber una mica?
Sr.Soler: Bé, la idea és que al proper ple d’octubre portéssim les Ordenances tal i com
s’ha anat fent habitualment i en tot cas la idea seria intentar que al de novembre, que
igual pot ser una mica just o al de desembre, podem presentar el pressupost, en tot cas,
les peticions a les diverses regidories ja estan fetes perquè la gent hi vagi treballant. Us
convido també a fer arribar les propostes que creieu convenients. I el calendari òptim
seria aquest i la voluntat és de complir-lo perquè la intenció, ens varem manifestar i
varem agafar el compromís que el pressupost fos aprovat dins d’aquest any i aquesta és
la voluntat. Llavors, el que si que us anticipo és que en el proper ple hi hauran les
Ordenances que ja hi estem treballant, i llavors també us convido a fer propostes a
priori perquè probablement és més fàcil incorporar-les durant el redactat i al
novembre, màxim desembre hi hauria aprovar el pressupost.
Sr.Navarro: Bé, per part nostre, no és per ganes de no col·laborar o poques ganes de
col·laborar però tal i com l’altre any si que varem fer diferents propostes per incloure
en el pressupost i bé, de la dels 12.000 Euros a la Sala de Plens, que encara no s’ha
executat, i tampoc es va tenir en compte. I evidentment no dubteu que hi col·laborarem
però un cop sapiguem la vostra proposta. Per això volíem saber quan era per saber que
si es fa amb temps, hi ha molt més temps a mantenir el diàleg.
Sr.Alcalde: Teniu gaires més preguntes?
Sr.Postigo: Jo només tinc dues preguntes petites i un prec. Que quedi clar que
s’acumulen les preguntes perquè fa senzillament 2 mesos que no fèiem ple.
Sr.Alcalde: Ja, ja m’imagino que és per aquesta raó.
Sr.Postigo: Dos preguntes, relacionades o no però que també tenen a veure amb
l’escorxador. Hem pogut veure aquest estiu i també per les despeses com es va llogar
una caseta amb aire condicionat pels bombers. Ens ha sorprès que es torni el lloguer
de casetes quan la decisió d’ubicar els bombers a l’escorxador, precisament entre
altres coses, tenia l’avantatge de que no calia llogar res perquè allà hi havia l’espai
suficient com perquè hi estiguessin. I així va passar durant una temporada. No sé
quines modificacions hi ha hagut perquè torni a ser necessari aquest lloguer. També
veiem per les despeses que es van haver de canviar dos panels solar, tot i que algú diu
que no en varem posar cap durant l’anterior mandat a l’escorxador. Voldríem saber si

s’ha recuperat aquesta inversió, si ha estat degut als mateixos treballadors i ho
preguntem perquè uns panels solars que estan a una dependència tancada on accedeix
poquíssima gent, o han estat els mateixos treballadors de l’Ajuntament o bé ha estat
algú d’alguna entitat que utilitza aquestes instal·lacions, i en tot cas també saber com
és que estaven trencats.
I el prec, no havia tingut en alguna ocasió de fer-li arribar a l’alcalde i és que veiem en
les despeses, veiem petites despeses que no calen dir el nom de la Brigada per
adquisició de material. És una empresa que tothom sap que és molt més cara que la
resta. És un tema que s’arrossega de fa molt de temps i no hi ha maneres, que pel que
veig ni l’anterior equip de govern ni n’actual se’n surti, i pugui fer que aquestes petites
despeses i aquestes petites compres es facin en establiments locals. Parlem de
rascadors de fulla, de cinta, brides de nylon, etc,... constantment hi ha un degoteig de
despeses amb aquesta empresa, quan no hi ha necessitat, cap ni una. Insistiríem que ho
considereu perquè ens sembla que en sortirien molt més beneficiats els comerços.
Estem parlant de petites coses, però bé, ho tens més ràpid, més efectiu i segurament
amb una despesa menor que no pas en una empresa que el que ven és marca.
Sr.Alcalde: Bé, respecte el prec, s’han anat prenent decisions perquè petites coses que
es compraven fora es vagin comprant aquí, sobretot amb el què fa referència a
maquinària i manteniment de màquines i de mica en mica intentem de mirar de
controlar. Ja li vaig donar ordres a en Quim Castelló que és el que normalment
comprar tot el que fa referència a la Brigada i en aquest cas també a la Teresa pel que
fa referència a la Brigada de Jardineria. I el què tenim interès l’equip de govern, és que
els establiments de Llagostera puguin gaudir d’aquestes compres.
Pel que fa referència a les plaques solars, doncs bé, si que van ser els treballadors de
l’Ajuntament que precisament amb l’esbrossadora va saltar la pedra i va trencar la
placa.
I el que fa referència a aquella unitat que es va llogar perquè els bombers poguessin
estar-hi, és que precisament una de les queixes que hi havia, es va haver de condicionar
a més, la cuina perquè no estava condicionada. Estava en unes condicions bastant
precàries i com a mínim el temps que estaven de guàrdia, com que no hi ha un lloc on
poguessin tenir l’estada per tal que els poguessin avisar per si hi havia foc o no. Aquest
any gràcies a Déu no han fet gaires sortides i per justificar una mica més la seva estada
aquí a Llagostera.
Sr.Postigo: I el lloc on estaven abans a l’escorxador, com és que no s’ha pogut utilitzar
aquest any?
Sr.Alcalde: Perquè quan estaven a l’escorxador, almenys el que vaig veure jo l’any
passat era està allà al carrer allà en el porxo, dinant allà al porxo. Les vegades que jo
vaig anar-hi, estaven al carrer. I a més a més, van haver de fer una vela per protegir-se
del sol, durant l’estiu passat. Com a mínim, varem intentar que estiguessin d’una
manera més digne, ja que es fa un servei que aleshores en podem gaudir,no?
Sr.Postigo: En tot cas, l’any que ve comprovarem si hi havia o no espai, però ha de
quedar clar que perquè ens permeti a l’Ajuntament no llogar una instal·lació d’aquest
tipus vol dir que l’espai que nosaltres varem posar a la seva disposició tenia el vist i
plau dels mateixos bombers.

Sr.Alcalde: Doncs hi havia queixes. O sigui, concretament es va haver d’enrajolar tota
la cuina perquè la veritat, en allà no reunia les condicions per poder cuinar.
Hi ha alguna pregunta més? Doncs, es dóna per acabat el ple. Bona nit a tothom.
I no havent-hi més temes per tractar, a les dotze de la nit i cinc minuts s’aixeca la sessió
de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi el Secretari, que
ho certifico.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

ACTA Nº 12/2008 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2008.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-nou d’octubre de l’any dos mil
vuit es reuneix el Ple Municipal per tenir sessió ordinària sota la Presidència de
l’Alcalde Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep
Aliu Mundet, Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Xavier Vilella Bayé, Jesús
Torrent Bosch, Santiago Masip Campos, Lluís Postigo García, Montserrat Masdevall
Roca, Antoni Navarro Robledo, Eugènia Comas Alsina i Eduard Galobardes Jorba.
Actua de Secretari el Sr. Norbert Bes i Ginesta.
ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit:
A.1 Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 24 de setembre de 2008.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries:
B.1. Presa de possessió del Sr. Jesús Malagón Granados com a Regidor de l’Ajuntament
B.2. Aprovació provisional de les Ordenances fiscals per a l’exercici 2009.
B.3. Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local, de data 14 d’octubre, relatiu a la
toponímia local.
B.4. Proposta dels Grups municipals per donar el nom de plaça de l’Exili a un espai
públic de Llagostera.
B.5. Acord d’adhesió al conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya i ACM i FMC.
B.6. Proposta d’acord del Grup municipal d’ERC sobre mesures per fer front a la crisi
econòmica.
B.7. Proposta d’acord d’ICV-EUiA contra la Directiva del retorn.
B.8. Proposta d’acord d’ICV-EUiA per organitzar la I Fira d’entitats de Llagostera.
B.9. Proposta d’acord del PSC sobre la senyalització de les vies verdes.
C) Control i Gestió Municipal:
C.1. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia en matèria d’organització :
-Nomenant 4t. Tinent d’Alcalde.
-Nomenant membre de la Junta de Govern Local.
C.2. Donar compte dels acords en matèria de personal.
C.3. Resolucions d’Alcaldia.
C.4. Informes d’Alcaldia
C.5. Precs i preguntes.
A) ASSUMPTES DE TRÀMIT:
A.1 Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 24 de setembre de 2008.
S’aprova per unanimitat dels 12 Regidors assistents a la sessió.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries:

B.1. Presa de possessió del Sr. Jesús Malagón Granados com a Regidor de
l’Ajuntament.
El Sr. Jesús Malagón promet el seu càrrec:
“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. Alcalde li diu que ja pot prendre possessió del seu càrrec de Regidor i li dóna
la benvinguda a l’equip de govern i al Consistori.
El Sr. Jesús Torrent també li dóna la benvinguda i li desitja una bona feina en aquesta
nova tasca.
El Sr. Lluís Postigo també li desitja encert i èxit en el desenvolupament de la seva
feina.
La Sra. Eugènia Comas igualment li dóna la benvinguda com a Regidor del Consistori
de Llagostera i li desitja tots els èxits.
El Sr. Eduard Galobardes, en donar-li la benvinguda, li diu que entra en un equip
de govern que hi ha moltíssima feina, que hi ha bon ambient i que estem satisfets del
que estem fent.
B.2 Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2009.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 23-10-2008:
“Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.
Atès que en el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals s’hauran
d’aprovar simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició.
En concret, l’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració
i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La publicació dels textos
actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar
compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans. Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei
general tributària, i l'article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
possibiliten que les entitats locals adaptin l'aplicació de la normativa tributària general

al règim d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que
s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l'empara de l'article 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. En aquest sentit, les
modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen a
l’acompliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l'article 25 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes. Verificat que, en relació a les taxes per prestació de
serveis públics o realització d'activitats administratives de competència local, que
s’imposen o es modifiquen, l'import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu
conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu
l'article 24.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vista la memòria de l’Alcaldia i els informes de la Secretaria i la Intervenció, es
proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S:
Primer .- Derogar les següents Ordenances fiscals per a l’exercici 2009:
• Ordenança Fiscal número núm. 29 de la taxa per l’aprofitament especial del domini
públic local a favor d’empreses o entitats explotadores de serveis de subministraments
que no afectin la generalitat del veïnat.
• L’Annex II de l’Ordenança reguladora de Preus Públics.
Segon.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa
per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments d’interès general.
Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, el text de les quals figura a
l’annex d’aquest dictamen:
• Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
• Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica.
• Ordenança Fiscal número 3, reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres.
• Ordenança Fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.
• Ordenança Fiscal número 5, reguladora de la Taxa per expedició de documents
administratius.
• Ordenança Fiscal número 7, reguladora de la Taxa pel control i altres activitats
singulars de la policia local.
• Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la Taxa del cementiri municipal.
• Ordenança Fiscal número 9, reguladora de la Taxa per recollida d’escombraries.
• Ordenança Fiscal número 10, reguladora de la Taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament a la via pública.
• Ordenança fiscal número 12, reguladora de la Taxa per connexió a les xarxes d’aigua i
clavegueram.
• Ordenança Fiscal número 16, Taxa per a l’autorització, la llicència i el permís
municipal.

• Ordenança Fiscal número 17, Taxa per serveis d’immobilització de vehicles a motor a
les vies públiques.
• Ordenança Fiscal número 21, Taxa per expedició de llicències urbanístiques.
• Ordenança Fiscal número 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.
• Ordenança Fiscal número 23, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
• Ordenança Fiscal número 24, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i activitats ambulants.
• Ordenança Fiscal número 25, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública per a l’aparcament, carrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
• Ordenança Fiscal núm. 26 , reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general
• Ordenança Fiscal número 27, reguladora de la taxa per assistència d’estades a la
residència municipal Josep Baulida.
• Ordenança Fiscal número 30 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de llar
d’infants.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el BOP.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Cinquè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Ramon Soler manifesta que es presenta a aprovació la modificació de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2009 i que la voluntat de l’equip de govern és
mantenir un nivell de pressió fiscal que permeti obtenir els ingressos necessaris per
poder oferir els serveis als ciutadans amb el nivell de qualitat i eficàcia que Llagostera
es mereix i que són conscients que estem davant d’una situació econòmica delicada,
que no és de bonança sinó tot el contrari. Les ordenances que es presenten a aprovació
tenen com a objectiu principal mantenir una pressió fiscal a la baixa incorporant
mecanismes de bonificació que tinguin en compte les possibilitats econòmiques dels
contribuents i que s’ajustin als principis de suficiència econòmica i d’equitat fiscal.
Destaca la creació de noves bonificacions en alguns impostos i la creació de noves
figures impositives. Les darreres dades d’inflació, que és l’IPC de setembre, se situa
en un 4’5 % i en canvi la majoria d’impostos i taxes que avui es modifiquen, o bé es

mantenen sense increment o el seu increment se situa per sota de l’IPC. Vint-i-quatre
de les 29 ordenances fiscals estan modificades per sota de l’IPC; això vol dir que el
83% de les ordenances fiscals de Llagostera tenen un increment inferior al cost previst
de la vida.
A continuació el Sr. Soler enumera les ordenances i les taxes que es modifiquen.
El Sr. Jesús Torrent pren la paraula per demanar que la contenció que requereix el
moment econòmic que estem passant es reflecteixi en els pressupostos. Amb els
increments de les ordenances que ronden l’IPC no hi tenen res a dir. Congelar totes les
ordenances tampoc els sembla procedent perquè no es pot deixar en crisi la pròpia
administració. Demana que s’aclareixin les bonificacions en la taxa de la recollida
d’escombraries que es fan a les famílies nombroses, jubilades i pensionistes i que els
semblaria bé que també hi poguessin accedir les famílies amb pocs recursos.
També pregunta si ja s’han manifestat les operadores de telefonia mòbil afectades pel
tema de la nova taxa.
El Sr. Lluís Postigo pren la paraula i diu que vol deixar clar que el seu grup en
l’aprovació de les ordenances fiscals de l’any passat hi va votar a favor entenent que les
puges i les propostes que es feien eren prou assenyades. Aquest any voldrien haver fet
el mateix però els ha estat impossible i, per tant, el seu vot serà contrari, a expenses de
com es resoldran les al·legacions que presentaran en el tràmit d’informació pública. Diu
que s’ha parlat de contenció de despesa i ja es veurà en el pressupost municipal. S’està
davant d’una situació de crisi però no es pot entrar en una dinàmica que ens porti a no
garantir els ingressos suficients que requereix l’Ajuntament per al normal funcionament.
Pensen que, pel que fa a les bonificacions fiscals de les ordenances, s’ha quedat molt
curt. Es podien haver introduït molts supòsits i posa uns exemples. Diu que el que s’ha
de mirar és el nivell de renda dels veïns de Llagostera i no altres paràmetres perquè
això és el que aconsegueix la justícia tributària. Bàsicament manifesta que són tres els
canvis introduïts a les Ordenances fiscals amb els quals ells no estan d’acord. Són
l’Impost sobre Béns Immobles, l’Ordenança fiscal nº 30 de la taxa pel servei de la Llar
d’Infants i l’Ordenança nº 9 de recollida d’escombraries.
El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i manifesta que les ordenances tenen un vessant
recaptatori i per altra banda modificar algunes conductes o fins i tot fomentar alguns
aspectes que interessen i que es poden vehicular a través de l’economia. Però aquest
any, per les circumstàncies que es viuen, s’ha de tenir en compte un altre paràmetre,
que és el de la situació econòmica actual. Lamenta discrepar que la recaptació sigui un
esforç de contenció. L’any passat varen demanar que es fes l’interanual, que seria més
just, i que ningú no hi sortiria guanyant ni perdent. El Regidor va apostar igual que
aquest any per una previsió d’increment anual, que ara està al 4’5, però, potser,
baixarà i fins i tot es parla del 3 i per sota del 3. Per tant, si s’aplica l’increment anual
s’estan incrementant les taxes per sobre de l’IPC. Tampoc comparteixen el que s’ha dit
que s’ha fet un esforç en la pressió fiscal. Mostra el seu acord amb la modificació de la
taxa d’escombraries, ja que ells ho varen demanar l’any passat sense que l’equip de
govern ho tingués en compte i el seu desacord amb els paràmetres aplicats a les
bonificacions en els rebuts, ja que no tenen en compte el nivell de renda. Pel que fa al
tema de l’IBI, igualment mostra el deu desacord amb l’augment, i també amb la taxa
del servei de cementeri.

El Sr. Eduard Galobardes diu que en nom dels Independents per Llagostera mostra el
seu suport a les Ordenances que es porten a aprovació. Matisa que el tema de les
bonificacions per la taxa d’escombraries ha estat tema de discussió en l’equip de govern
perquè els agradaria fixar aquesta taxa en relació a la renda de les persones, però que és
molt difícil. Pregunta a l’oposició si durant els anys que varen governar es va aplicar
alguna bonificació d’aquest tipus en funció de la renda. Creu que no. I si no es va fer és
perquè és molt difícil de portar a la pràctica. Igualment mostra el desacord amb la
bonificació demanada per l’oposició per als habitatges de protecció oficial.
El Sr. Ramon Soler pren la paraula i contesta primer al grup d’ERC en el sentit que
l’any passat no varen presentar al·legacions i, per tant, d’alguna manera tot el que diu
el Sr. Navarro està molt bé, però el que consta a les actes és una altra cosa. Entre
d’altres coses, es va dir que la puja de les escombraries s’havia quedat curta i
demanaven que s’incrementés més la taxa. El Sr. Soler manifesta que en el seu moment
va dir que es miraria d’incrementar el servei i el fet d’introduir-hi una nova puja podria
ser excessiu i, per tant, es desestimava. Pel que fa a les bonificacions, vàrem dir que hi
estàvem d’acord i aquest any s’han aplicat. També manifesta el seu desacord amb el
que ha dit sobre l’IBI. Li estranya que l’oposició no estigui d’acord amb les
bonificacions, quan mai s’havien aplicat fins ara. Diu que celebra que tothom s’apunti a
les bonificacions, quan abans no n’hi havia cap. A continuació fa una valoració de les
bonificacions que tindran els llagosterencs en el rebut de les escombraries perquè són
jubilats, perquè fan compostatge, perquè utilitzen la deixalleria, etc.
El Sr. Jesús Torrent recorda als membres de l’equip de govern que ells fa vuit anys no
en formaven part i diu que li sembla que si aquest any hi ha bonificacions és perquè és
un any excepcional per la crisi. Reitera que el millor seria aplicar les bonificacions en
relació a la renda familiar com es fa en altres pobles. Tampoc està d’acord que s’apliqui
d’ofici. Creu que hi hauria d’haver-hi suficient publicitat perquè la gent ho pogués
sol·licitar i justificar.
El Sr. Lluís Postigo manifesta que s’han fet un parell de retrets per part del Sr.
Galobardes i del Sr. Soler. Estem o no estem davant d’una situació excepcional? O
aquesta crisi en els darrers vuit anys hi ha estat? I davant d’aquesta situació, les
mesures que s’han d’aplicar a les ordenances no tenen precedent. Bona part de les
bonificacions que es fan a les ordenances fiscals abans que governés Entesa no hi eren.
A continuació fa una exposició de les variacions que hi ha hagut a l’ordenança sobre la
taxa per recollida d’escombraries i a la de la llar d’infants.
El Sr. Antoni Navarro pren la paraula per dir que el Sr. Soler torna a la línia, diu que
es tenen diferències de criteris però que no fan trampes i demana al Sr. Soler que
moderi el seu llenguatge en les intervencions i sigui més respectuós.
Pel que fa al fet que ERC no va fer al·legacions, manifesta la seva sorpresa en veure la
incoherència de l’equip de govern, que en altres moments ha manifestat que no calia fer
al·legacions per dir el ja s’havia dit al Ple. En qualsevol cas, recorda al Sr. Soler que el
fet que no presentessin al·legacions va ser perquè en el període de presentació, la mort
d’un familiar va trastocar els plans, i el mateix Sr. Navarro va parlar amb el Sr. Soler
per dir-li que no podrien presentar les al·legacions.

Pel que fa a la lectura de l’acta sobre les manifestacions d’ERC l’any anterior, el Sr.
Navarro posa de manifest que el Sr. Soler no ha acabat de llegir la frase, i s’ha saltat el
fragment en què deia que, a canvi d’una major puja, es podria organitzar un sistema de
bonificacions per el bon ús del servei de recollida. Per altra banda, li fa saber que en
anteriors anualitat ja s’havien fet bonificacions.
El Sr. Navarro diu que en la seva proposta no hi ha cap anàlisi rigorosa de les
conseqüències econòmiques de les bonificacions, i això no és propi d’un regidor
d’Hisenda.
S’han fet unes modificacions que ni tenen en compte el nivell de renda ni les possibles
modificacions de conducta que ens puguin interessar per medi ambient o per altres
aspectes.
L’estudi econòmic del cementiri dóna més ingressos que despeses, ja que s’han fet
imputacions incorrectes i no s’ha actualitzat el padró del cementiri. Aquest estudi
econòmic és incorrecte i no es pot incrementar la taxa perquè s’ingressarà més que les
despeses que hi ha.
El Sr. Galobardes demana que tots els Regidors es calmin, que es discuteixi, però
sense fer al·lusions personals ni comparacions desagradables. Diu que tampoc voldria
ofendre ningú quan diu que els vuit anys anteriors no s’ha fet cap reducció. El Sr.
Torrent no hi era, però està en un partit que sí que estava governant. El que motiva
aquestes bonificacions és la gran crisi existent que abans no hi era i, també, intentar
introduir molt tímidament mesures de justícia social i que estimulin el millor tracte amb
la sostenibilitat i amb el medi ambient, que és el que es fa amb la reducció de la taxa
per la recollida i tractament de les escombraries. Això, hi hagi crisi o no, creu que es
pot aplicar.
Quant al tema de la taxa del servei del Cementiri, creu que és una anècdota el que
s’està discutint.
I sobre l’aula de lactants, tal com deia ERC, el que no ho paga un ho paga l’altre. S’ha
d’explicar clarament que és un servei molt costós perquè sobre una ràtio de 8 nens s’hi
han de posar dues educadores i una ajudant.
El Sr. Ramon Soler manifesta que la previsió del Cementiri no deixa de ser això, una
previsió i, per tant, ningú sap si el nivell de despeses que es tindrà l’any que ve serà el
que hi figura, com en tots els estudis econòmics. Repeteix que hi ha una sèrie de
bonificacions que són noves per minorar la crisi i unes altres per potenciar el servei de
la deixalleria i el reciclatge i és aquí on deia que es podien fer “trampes”. Els increments
es diu que són d’un 17% en la recollida d’escombraries. Però això és quan no es fa
absolutament res. Quan es fa compostatge a casa es té un 10% de bonificació, per tant,
l’increment és d’un 4%. Algú que estigui jubilat té una reducció d’un 18%. I algú que
vagi a la deixalleria 10 cops a l’any té una reducció d’un 6%.
També matisa que en la vaga de la recollida selectiva i a causa de les reivindicacions
que es varen fer, aquest servei s’ha incrementat i se’ns aplicarà la puja l’any 2009. I
potser amb l’increment que hem aplicat encara l’Ajuntament es quedarà curt.
El Sr. Lluís Postigo demana fer una última intervenció i diu que ja ho presentaran com
a al·legació, en el sentit que en l’ordenança del servei de la Llar d’infants les tarifes
que s’apliquin vagin en funció de la renda.

El Sr. Ramon Soler vol aclarir un parell de coses: primera, les bonificacions per renda
hi són i ja es veurà si seran útils o no. També vol contestar una pregunta del PSC sobre
el tema de les taxes a les empreses de telefonia mòbil per dir que si no s’aprova
l’esmentada taxa ningú hi podrà presentar al·legacions. Són conscients que totes les
empreses de telefonia presenten al·legacions i que abans de poder cobrar alguna cosa
haurà de passar temps.
El Sr. Antoni Navarro demana la paraula, atès que el Sr. Postigo i el Sr. Soler han
tingut un torn extra, per aclarir una qüestió al Sr. Soler. El Sr. Alcalde no li ho permet,
de la qual cosa es queixa el Sr. Navarro per tracte preferencial cap a alguns regidors.
S’aprova amb els vots a favor dels grups municipals de CiU i IxLL i el vots en
contra del PSC, ICV-EUiA i ERC.
(El Sr. Navarro justifica el vot en contra del seu grup perquè la recaptació està per
sobre de la previsible. Perquè l’ordenança de llicències urbanístiques hi ha una puja del
104%. Perquè l’ordenança del cementiri és incorrecta. I perquè no és té en compte la
situació actual de crisi com fan molts altres ajuntaments. )
B.3 Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local, de data 14 d’octubre relatiu a
la toponímia local.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 1 del dia 23-10-2008:
“Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 14 d’octubre de 2008,
 “El 18 de juliol de 2008 la Comissió de Toponímia de Catalunya ens
comuniquen la proposta d’ampliació del Nomenclàtor Oficial de Catalunya,
perquè l’Ajuntament hi doni conformitat o hi formuli les observacions adients,
 Examinada la proposta i l’informe emès per l’arxivera municipal,
 D’acord amb l’article 5 del Decret 60/2001, el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan
competent per a pronunciar-se sobre els canvis de denominació quan el
procediment és a iniciativa de la Generalitat. El mateix article, en el seu apartat
tercer, estableix que l’acord que s’adopti s’haurà de comunicar al Departament
de Governació.
1. Aprovar l’informe emès per l’arxivera municipal de 7 d’octubre de 2008.
Topònim proposat per la
Comissió
Castell de Montagut
Costes de Penedes
l’Ardenya

Llagostera
Gorges de Salenys

Proposta arxivera municipal
Correcte
Costes de Panedes
El topònim Ardenya és
pràcticament desconegut a
Llagostera on es coneix la serra
com serra de Cadiretes o de les
Cadiretes.
Correcte
Correcte

2. Elevar aquest acord al Ple perquè el ratifiqui en la propera sessió que tingui.
3. Comunicar a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació i Administracions Públiques aquest acord.”
La Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 d’octubre de 2008.
2. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administracions Locals del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Secretari llegeix l’aprovació de l’informe emès per l’arxivera municipal respecte
als 4 topònims proposats per la Comissió de Toponímia de Catalunya que es donen com
a correctes: Castell de Montagut, Costes de Panedes, Llagostera i Gorges de Salenys i la
modificació del topònim de l’Ardenya on es demana que sigui modificat per Serra de
Cadiretes o Serra de les Cadiretes.
El Sr. Soler fa el comentari respecte a la modificació de la Serra de les Cadiretes tot i
que a la zona de Sant Feliu el coneguin per l’Ardenya. Ell manifesta que el seu propòsit
és defensar mantenir el conegut per nosaltres, topònim de la Serra de les Cadiretes.
S’aprova per unanimitat dels 13 Regidors assistents a la sessió.
B.4 Proposta dels Grups municipals per donar el nom de plaça de l’Exili a un espai
públic de Llagostera.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 1 del dia 23-10-2008:
“La Guerra civil espanyola va provocar que molts homes i dones es veiessin obligats a
abandonar el seu país, el seu poble, la seva gent. Molts varen poder continuar lluitant
per la llibertat des de fora, uns quants varen ésser enviats a camps de concentració,
altres varen tornar, voluntàriament o a la força, a l’Espanya de Franco, on varen patir
persecució, presó, mort i tots ells, la tortura del silenci imposat, de l’exili interior.
L’Ajuntament de Llagostera va ubicar un monument, per retre homenatge al fet de
l’exili i a la molta gent que el va patir, en l’espai públic situat entre la riera Gotarra i el
carrer Carrilet, just on comença el carrer de Tossa a tocar la carretera.
Aquest espai comença a ser popularment conegut com la “Plaça de l’Exili”. De fet el
mateix Ajuntament així l’ha anomenat en la convocatòria dels diferents actes que s’hi
ha realitzat en els darrers anys.
Atès que és un nom molt escaient per a aquest espai públic, i que constituiria una nova
acció per a la recuperació de la memòria històrica i democràtica del nostre poble i del
nostre país.
Atès que l’Ajuntament de Llagostera té un Reglament d’honors i distincions que ho
possibilita (arts. 9 i 17) i estableix el procediment administratiu per fer-ho efectiu.
El Reglament d’Honors i Distincions en l’article 9è. disposa que l’Ajuntament podrà
designar una via pública o un complex urbà de nova creació o una instal·lació o un

edifici municipal amb el nom d’una persona vinculada a la vila per reconèixer-li
especials mèrits o serveis extraordinaris.
El Reglament d’Honors i Distincions en l’article 17è. disposa que el fet que l’article 9è
d’aquest Reglament es refereixi bàsicament a noms de persones, no exclou que es pugui
concedir aquesta distinció a altres noms: persones no vinculades a la vila, poblacions,
fets històrics, etc.
El Reglament d’Honors i Distincions en l’article 11è. disposa que les distincions i els
nomenaments s’atorgaran amb l’inici previ d’un expedient, que s’iniciarà per Decret
d’Alcaldia, per pròpia iniciativa, a requeriment d’una tercera part dels membres de la
Corporació municipal, a petició raonada de qualsevol entitat o associació establerta a la
vila o a petició del 5 % dels residents a la vila majors d’edat.
Per això la Comissió Informativa 1 proposa al Ple el següent acord:
Primer.- Que s’iniciï l’expedient per donar a l’espai públic situat al carrer de Tossa on
hi ha el monument en record de l’exili el nom de Plaça de l’Exili.
Segon.- Que s’obviï la pràctica de les proves i les actuacions que condueixin a precisar
els mèrits de la persona proposada, atès que el nom no es refereix a una persona física.
Tercer.- Que es publiqui aquest acord al Tauler d’anuncis de la corporació i al web
oficial www.llagostera.org a efectes d’al·legacions per un període de 20 dies, finalitzat
el qual l’expedient serà elevat al Ple per a la resolució definitiva.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Secretari llegeix la proposta.
El Sr. Soler comenta que potser no cal la intervenció de ningú en tractar-se d’una
proposta conjunta i només s’hauria de donar-hi suport. Tan sols el grup d’ICV-EUIA
suggereix incloure en l’expedient una mínima explicació del fet que anteriorment ja se li
havia donat el nom, tant per aquest Ajuntament com per d’altres i en les convocatòries
que es feien.
S’aprova per unanimitat dels 13 Regidors assistents a la sessió.
B.5 Acord d’adhesió al conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya i l’ ACM i la FMC.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 1 del dia 23-10-2008:
“En data 5 de setembre de 2007 es va subscriure un conveni entre el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
El Conveni té per objecte la col·laboració entre les tres institucions per tal de fomentar i
concretar les actuacions entre els membres adherits a la FMC i a l’ACMC i el
Departament de Justícia, mitjançant la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació
i Justícia Juvenil, pel que fa a l’execució de programes que són competència de
l’esmentada Secretaria.
La col·laboració dels ens locals que s’adhereixin al conveni es concretarà d’acord amb
la gestió de l’execució de les mesures i resolucions judicials dictades per la jurisdicció

penal o la jurisdicció de menors, així com la col·laboració en programes d’atenció a les
víctimes de delictes de cada municipi i/o comarca, i amb els processos de reinserció que
se’n derivin.
Amb aquesta finalitat, les entitats locals facilitaran als col·lectius de persones que
estiguin sotmeses a mesures o resolucions judicials dictades per la jurisdicció penal o la
jurisdicció de menors, o en el procés de reinserció que se’n derivi, l’accés als serveis
socials municipals, com també als serveis de formació, d’inserció laboral, de salut, de
cultura, de lleure o d’altres que siguin necessaris, a proposta dels tècnics assignats per la
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.
L’Ajuntament de Llagostera té la voluntat d’adherir-se al conveni per tal de col·laborar
en l’execució dels programes en l’àmbit de competències de la Secretaria de Serveis
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia.
L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que pel
conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre
aquests i altres administracions públiques per a la prestació de serveis o per al
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals
tinguin interès comú.
L’article 304 del ROAS i següents també regulen el caràcter, la normativa aplicable, els
subjectes, l’objecte i el contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels
convenis.
És per tot això que es proposa a la Comissió informativa l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Adherir-se al conveni de data 5 de setembre de 2007 subscrit entre el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, per tal de col·laborar en
l’execució de programes en l’àmbit de competències de la Secretaria de Serveis
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.
Segon.- Trametre aquest acord als Serveis Territorials del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui possible, per a
l’execució d’aquest acord.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Secretari exposa l’acord d’adherir-nos al conveni entre el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per col·laborar en l’execució dels
programes en l’àmbit de competència de Secretaria de serveis penitenciaris i
rehabilitació de justícia juvenil.
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que aquest conveni és perquè els joves que han
de complir sentència, ho facin amb hores de treball per a diferents tasques de
l’Ajuntament amb hores entre dissabte i diumenge.
S’aprova per unanimitat dels 13 Regidors assistents a la sessió.
B.6 Proposta d’acord del Grup municipal d’ERC sobre mesures per fer front a la
crisi econòmica.

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 23-10-2008:
“Atesa la difícil conjuntura econòmica actual, en bona part deguda a factors aliens a la
política local com la crisi financera internacional, l’augment del preu del petroli i de les
matèries primeres, la greu crisi generalitzada al sector de la construcció, els increments
continuats de l’IPC.
Atès que aquesta conjuntura comporta per al conjunt de la població un augment de
l’atur, un increment elevat de l’IPC, i una forta reducció de la capacitat adquisitiva de
les famílies.
Atès que les administracions locals tampoc no són immunes a la crisi i l’Ajuntament de
Llagostera també està patint d’una manera directa les conseqüències de l’aturada de
l’activitat econòmica.
Atès que aquesta situació de crisi es preveu que es mantingui i es perllongui més enllà
del 2009.
Atesa la responsabilitat que tenim des de l’Ajuntament de Llagostera, com a
administració més propera als nostres ciutadans i que per tant, els nostres pressupostos i
accions han de reflectir la situació social i econòmica del moment.
Atès que, tot i que la crisi actual ja s’apuntava per la present anualitat no es va tenir en
compte en el moment d’elaborar el pressupost del 2008.
Atès que cal emprendre, al nostre entendre, mesures que passen pel control de la
despesa de l’Ajuntament, les mesures d’alleujament fiscal a les famílies i les propostes
urgents per reactivar l’economia local.
Atès que, al llarg de l’any en curs no s’han fet les modificacions oportunes ni s’ha fet
una contenció de la despesa per aturar els efectes de la crisi de liquiditat previsible.
Per tot això, es presenten per a la seva discussió i aprovació pel Ple Municipal de
Llagostera, les següents:
PROPOSTES D’ACORD:
Primer: L’Ajuntament de Llagostera, i els seus organismes autònoms, implementaran
les següents mesures d’austeritat i contenció de la despesa, per l’any 2009:
-

-

Reducció d’un 10% de les retribucions i/o salaris dels càrrecs electes.
Reducció d’un 10% de la dotació econòmica dels grups polítics municipals.
Reducció en un 50% de les partides dedicades a les despeses de publicitat i
atencions protocol·làries, en especial els obsequis, regals institucionals i
refrigeris.
Reducció del nombre d’hores extres, en els límits que els acords sindicals
estableixen per a cada treballador, sense establir-ne el còmput global.
Congelació de les plantilles, llevat d’aquells supòsits en què per necessitats
del servei sigui totalment imprescindible.
Com a pauta general, control i austeritat de la despesa corrent, sense
menyspreu de les despeses de caire social.

Segon: L’Ajuntament de Llagostera, i els seus organismes autònoms, implementaran les
següents mesures dirigides a ajudar els llagosterencs a superar la situació actual, per
l’any 2009:

-

-

Augmentar la partida per a Serveis Socials, en especial pel que fa a beques i
ajuts.
Reducció del tipus de gravamen de l’Impost de béns immobles, fins a assolir
de mitjana la congelació de l’impost.
Reducció del tipus de gravamen de l’ordenança fiscal núm. 19, taxa pel
servei de clavegueram, que serà del 20 %.
Congelació de les següents ordenances fiscals i preus públics:
o Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica
o Ordenança fiscal núm. 3, impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
o Ordenança fiscal núm. 4, impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
o Ordenança fiscal núm. 8, taxa de cementiri municipal
o Ordenança fiscal núm. 9, taxa per recollida i tractament
d’escombraries
o Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de l’impost sobre activitats
econòmiques
o Ordenança fiscal núm. 15: taxa pel registre i recollida d’animals de
companyia
o Ordenança fiscal núm. 16, taxa per a l’autorització, la llicència i el
permís municipal
o Ordenança fiscal núm. 18, taxa per estacionament limitat de vehicles
de tracció mecànica en les vies públiques del municipi
o Ordenança fiscal núm. 21, taxa per expedició de llicències
urbanístiques
o Ordenança fiscal núm. 22, taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
o Ordenança fiscal núm. 23, taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
o Ordenança fiscal núm. 25, taxa per les entrades de vehicles a través
de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
o Ordenança fiscal núm. 28, taxa per aprofitament de les instal·lacions
esportives municipals, pel que fa als esportistes menors als 18 anys
o Preus públics pel que fa al Servei de les Llars d’Infants del municipi.
Augment, sense superar l’IPC interanual, de la resta de les taxes i preus
públics.
Establiment de totes les mesures possibles d’exempcions i bonificacions per
aquells col·lectius més afectats per la recessió econòmica.

Tercer: L’Ajuntament de Llagostera treballarà, al llarg de l’any 2009, per a la
reactivació i foment de l’economia local a través de les següents actuacions:
-

Vendre les finques de la zona industrial propietat de l’Ajuntament, per tal
d’ajudar a l’establiment i consolidació d’indústries a la població, o construir

-

-

les naus en les esmentades finques per a un futur lloguer a indústries que
volen començar l’activitat al municipi.
Elaborar un estudi a fons de la població de Llagostera amb més risc de patir
els efectes de la situació econòmica. (Grups desafavorits, taxa d’atur,etc.).
Aquets estudi serà la base per l’elaboració de plans d’ocupació en el nostre
municipi i per poder-ne sol·licitar les subvencions que el Servei d’Ocupació
de Catalunya promou cada any.
Destinar una part del romanent, a promoure i aplicar un pla per estimular la
rehabilitació de façanes d’edificis privats complementari a les ajudes de la
Generalitat i del Govern Central, per a la rehabilitació d’edificis, i al que
estableix l’ordenança municipal de mesures de foment de rehabilitació
d’edificis, de tal forma que estableixi subvencions a fons perdut o dels
interessos per finançar aquests tipus d’obres i estimuli així la inversió en
aquest àmbit.

Exigir a la Generalitat de Catalunya i a l’administració central, a través d’acord de ple,
la urgent execució de les obres públiques que afecten la població i que han estat
projectades i anunciades en reiterades ocasions.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Navarro exposa que el seu grup proposa la implementació de diferents mesures
d’austeritat i contenció de la despesa per al proper any 2009 per tal que es tingui present
a l’hora d’elaborar les ordenances fiscals i el pressupost municipal del 2009, donada la
greu crisi econòmica que hi ha en aquests moments en tots els sectors. Bàsicament se
centra en una reducció de les retribucions i les indemnitzacions dels càrrec electes, de la
dotació econòmica dels grups polítics municipals, de les partides dedicades a publicitat
i protocol, d’una reducció en les hores extres i de la congelació de les plantilles, llevat
que sigui totalment imprescindible, ja que per tal de reduir les hores extres potser seria
més efectiu contractar una persona. A més d’un control i austeritat de la despesa corrent,
com és el cas de “Can Salades”, on es llogava un espai i per la Fira del Bolet no es va
utilitzar; i el tema de vendre les finques de l’Ajuntament situades a la zona industrial, i
tirar endavant el tema del SUD-12 perquè, segons paraules de l’Alcalde pronunciades a
la Junta de l’Hospital, hi havia gent que reclamava finques per instal·lar-se al poble, ja
que les 2 finques que hi ha dins el pressupost vigent no s’han tirat endavant. També va
comentar el tema de control de les obres públiques previstes. Tots aquests punts,
juntament amb una congelació dels impostos per recuperar l’increment excessiu que hi
va haver l’any passat.
El Sr. Soler pren la paraula i se centra en primer lloc en el tema de les finques que són
propietat de l’Ajuntament, que s’està tramitant i en aquests moments està en la part
final, pendent de rebre resposta per temes administratius. Seguidament comenta el tema
de les hores extres, dient que és difícil controlar-les i que està en previsió la
incorporació d’una plaça per a la Policia Local, però que encara no és definitiva ja que
s’ha de valorar en funció de les altres despeses previstes. Pel que fa al tema de la
publicitat i protocol, ja s’està tenint en compte la seva reducció i per últim entra en
detall en el tema de les retribucions per als càrrecs electes, dient que manté la mateixa
opinió que va defensar en el seu dia. Una altra cosa és si a nivell simbòlic es vol llençar

a la població el missatge que els primers que s’ajusten el cinturó són els càrrecs electes,
però que en el proper pressupost hi figurarà una rectificació de l’acord que es va fer en
el seu dia per a les retribucions, aprovant la congelació. La raó per la qual no troba idoni
la reducció és perquè es pot interpretar com si fossin excessives. En el seu dia es van
aprovar i la seva postura continua essent la mateixa, tot i que en aquest moment per la
situació actual, s’acordi congelar-les.
El Sr. Torrent comenta que el seu grup manté la mateixa postura que l’any passat, tot i
que ara proposa que no hi hagi cap augment, així doncs es mostra a favor de la moció.
El Sr. Postigo pren la paraula i anuncia que en el punt 1r i 3r hi ha una coincidència que
en algun moment ja havien manifestat i que, pel que fa a l’Ordenança de foment de
rehabilitació, anuncia que si posteriorment l’equip de govern no la modifica, ells es
pronunciaran per fer-ho perquè encara fa referència a les normes subsidiàries. Pel que fa
a la resta de punts, també troben correctes. Ara bé, el seu grup votarà a favor si es retira
el punt 2n, si no, s’abstindran.
El Sr. Navarro pren la paraula dient que sí, que és cert que no es pot modificar el
pressupost d’ingressos, però que ells ho detallaven per estar relacionat amb les
despeses. Després també comenta el tema de la venda de les finques dient que troba
excessiva la lentitud del procés i finalment anuncia que mantindran el 2n punt perquè el
troben important per la situació econòmica actual, ja que queda explícita la voluntat
d’establir bonificacions, que és ara quan es plantegen per la situació econòmica i que ni
en els darrers 8 anys, ni en els anteriors a aquests vuit, en què governava CiU amb algun
dels presents a l’actual equip de govern s’havien plantejat. Manifesta de nou que els
béns immobles, els vehicles i el cementiri s’han incrementat excessivament.
Seguidament el Sr. Soler pren la paraula dient que el 83% de les Ordenances fiscals de
Llagostera s’incrementen menys de l’IPC interanual, que és del 4.5% el mes de
setembre. Hi ha 12 Ordenances que es congelen. Pel que fa a la proposta de l’IBI,
arribar al promig que es demana voldria dir que 5.000 referències cadastrals tindrien
disminucions de cost real i evidentment, aquest cost no és assumible a nivell
d’ingressos. Demana que sigui un increment de promig havent-hi increments que la
revisió cadastral ha fet que siguin molt importants en efectes del percentatge, ha
aconsellat una reducció de 5 punts en el tema de l’IBI. També manifesta el vot en
contra de la moció, ja que alguns punts es veuran en el pressupost.
El Sr. Navarro pren altra vegada la paraula i comenta que no entén la raó donada per
l’equip de govern de no acceptar la moció dient que ja es veurà en el pressupost.
Respecte al percentatge de l’IPC, comenta que queda per veure si el 83% es manté una
vegada s’hagi aplicat el percentatge d’IPC interanual. Esperem a finals d’any per
contrastar-ho. Pel que fa al tema de l’IBI, l’únic que demanem és que es faci la mateixa
baixa del 6% com l’any passat. I dirigint-se al Sr.Galobardes, fa el comentari que creia
que la postura dels Independents seria a favor dels punts de les Ordenances en el tema
de la zona blava i de l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies, ja que al seu programa
defensaven l’anul·lació, i li demana que al torn de Precs i preguntes li diguin quan
pensen tirar endavant aquest programa.

El Sr. Torrent es manifesta finalment a favor de la moció.
El Sr. Postigo comenta que en matenir-se el 2n punt, el seu vot serà l’abstenció.
Es rebutja amb els vots en contra de CiU i IxLL, l’abstenció d’ICV-EUiA i els vots
a favor del PSC i ERC.
B.7 Proposta d’acord d’ICV-EUiA contra la Directiva del retorn.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 1 del dia 23-10-2008:
“El passat 18 de juny el Parlament Europeu va aprovar l’informe Weber que dóna llum
verda a la Directiva relativa als procediments i normes comunes als Estats Membres
per al retorn dels nacionals de tercers països que es trobin il·legalment al territori
(Directiva Retorns), que prioritza els aspectes més repressors de la política migratòria,
centrats en l’internament, les expulsions, les repatriacions i les mesures coercitives
sense garanties de respecte als drets humans i a la vida de les persones migrades. En
qualsevol cas, el punt de partida d’aquest debat hauria de ser la gestió legal de les
migracions entesa en un sentit ampli.
Al mateix temps el Govern Espanyol vol ampliar fins als 60 dies l’internament de les
persones migrades tot i les condicions deplorables dels centres d’internament al nostre
país. L’Estat espanyol contínua vulnerant els drets més bàsics de les persones migrades
en situació irregular, doncs permet el manteniment d’autèntics "forats negres", els
centres d’internament d’estrangers, sense inspecció judicial, on són recloses persones
que no han comès delictes i les deficiències dels quals han estat reiteradament
denunciades no només pel defensor del Poble sinó també pel Parlament Europeu, les
organitzacions humanitàries així com pel grup Vers/ALE del Parlament Europeu.
Atès que la Directiva Retorns preveu, entre d’altres, els següents aspectes: una decisió
administrativa que comporta privació de llibertat, fins i tot durant el tràmit de sol·licitud
d’asil o de permís de residència –fins ara es requeria una ordre judicial prèvia -, una
durada de la detenció que pot estendre’s fins als 18 mesos –a Espanya actualment són
40 dies -, una pena sistemàtica de prohibició d’accés al territori europeu per 5 anys –
l’Estat Espanyol ja ho aplica- i una falta de protecció i garanties legals. La Directiva
també preveu que aquestes mesures s'apliquin en determinades circumstàncies als
menors no acompanyats.
Atès que l’aprovació d’aquesta Directiva significa un atemptat als drets humans, un
retrocés en el projecte d’integració europea i un atac als principis fonamentals com el
dret a la llibertat i el dret a emigrar, a més de perpetuar la intolerància i la segregació de
la població més exclosa i en situació més desfavorable.
Atès que tant el projecte de Directiva com les intencions manifestades pel govern
espanyol són inacceptables perquè donen carta blanca a la vulneració sistemàtica dels
drets fonamentals, no plantegen la qüestió des de l’òptica dels drets humans i no només
estableixen mesures de privació de llibertat, sinó que tampoc fixen normes de protecció
suficients per a impedir que les ja deplorables condicions actuals es deteriorin encara
més.

Aquesta Directiva, cas que es transposi a l’Estat espanyol i s’apliqui, podria perjudicar
directament a alguns veïns de Llagostera que es troben en situació irregular, però també
afecta a la totalitat dels llagosterencs i llagosterenques atès que atempta directament
contra la dignitat humana”.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el nostre rebuig a l’aprovació per part del Parlament Europeu de
l’informe Weber que dóna llum verda a la Directiva del Retorn.
SEGON.- Demanar al Govern Espanyol que garanteixi els drets bàsics de les persones
migrades en situació irregular.
TERCER.- Animar a les forces polítiques, socials i civils a continuar amb la campanya
de denúncia d’aquesta Directiva.
QUART.- Informar d’aquest acord al Parlament de Catalunya, el Congrés del Diputats,
el Govern de l’Estat i el Parlament Europeu, així com a la població de Llagostera en
general.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Postigo pren la paraula i exposa la moció dient que fa referència a l’informe per
part del Parlament Europeu que es va aprovar, que pot donar peu que es pugui tenir
retingut en un centre de detenció fins a 18 mesos una persona, pel sol fet de no disposar
del permís de treball i de residència. Comenta que aquesta postura els sembla abusiva i,
per aquest motiu, esperaven que l’equip de govern manifestés el rebuig a aquest
informe que dóna llum verda a la Directiva del retorn i demanar al govern que
garanteixi els drets bàsics de les persones immigrants ens situació irregular i animar les
forces polítiques i civils a continuar amb una campanya que hi ha en marxa contra
aquesta Directiva al mateix temps que s’informa d’aquests acords als diferents
organismes.
El Sr. Soler manifesta que el seu vot serà en contra, no a la moció, sinó al tipus de
mocions, ja que demanen que les mocions que es presentin al Ple, tinguin a veure amb
activitats de Llagostera, ja que en mocions tan genèriques, creu que es poca o gens la
capacitat per poder-hi influir des d’aquest Ajuntament.
El Sr. Torrent, comenta que el Govern espanyol, que és socialista, i el PSC estan a
favor d’aquesta directiva. De tota manera, aquesta directiva no afectarà l’estat espanyol
ni tampoc Llagostera. Per aquest motiu el seu vot serà en contra.
El Sr. Navarro es manifesta en contra d’aquesta moció ja que diu que creu que aquesta
Directiva no afecta directament Llagostera. Tot i que comenta que des del seu punt de
vista, l’Ajuntament té l’obligació de vetllar pels drets de tota la gent que viu i treballa a
Llagostera.
El Sr. Galobardes exposa que el vot del seu grup serà en contra, ja que la seva opinió
és que el Ple s’hauria de centrar en temes que afectin realment i directament Llagostera.
Els motius de la moció presentada, sí que poden afectar Llagostera, però es mostra
ferm en la seva opinió negativa dient que són temes que es podrien parlar en un altre
moment i no en el Ple.

Seguidament el Sr. Galobardes vol argumentar alguns punts anteriors en els quals no ha
tingut ocasió de comentar-los per falta de temps, però el Sr. Navarro es manifesta en
contra d’aquesta intervenció ja que són punts que no vénen al cas, i li demana que li
contesti a precs i preguntes. L’Alcalde ordena passar al proper punt.
El Sr. Postigo defensa la seva moció dient que hi ha moltes maneres de pensar, i
continua insistint que si l’Ajuntament de Llagostera votés a favor juntament amb altres
ajuntaments, potser es faria més força davant la Unió Europea per tal d’aconseguir-ho.
En relació a l’argumentació del Sr. Torrent, manifesta que no ha fet honor al
posicionament contrari d’un eurodiputat del seu mateix partit, i que està per veure si no
afectarà a l’estat español”.
Es rebutja amb el vots en contra de Ciu, IxLL i PSC i els vots a favor d’ICV-EUiA
i ERC.
B.8 Proposta d’acord d’ICV-EUiA per organitzar la I Fira d’Entitats de
Llagostera.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 23-10-2008:
“El nostre municipi s’ha caracteritzat sempre per tenir una intensa i rica vida
associativa. A Llagostera existeixen fins a 50 entitats i associacions de tota mena, de
caràcter cultural, esportiu, polític, de lleure, d’acció social, etc.
Com a totes les entitats, i degut al voluntarisme de les persones que hi treballen i a la
molta feina del dia a dia, sovint es descuida donar a conèixer quins són els seus
objectius i quina és la seva activitat.
El consistori municipal ha tingut i té, entre les seves prioritats, la de col·laborar i
fomentar l’associacionisme. A tal efecte el Reglament de participació ciutadana
reconeix al seu article 9è el dret a una política municipal de foment de les associacions.
En els darrers anys el nostre municipi ha tingut un important creixement de població.
Homes i dones que venen de països llunyans i de cultures diferents, però també
persones que tenien la seva residència en altres poblacions de Catalunya i que han triat
la nostra població per viure. Aquestes persones nouvingudes no tenen, en molts casos,
coneixement suficient de l’activitat associativa local, com passa amb d’altres persones
que porten molts anys visquen al nostre municipi.
En aquest context seria convenient fomentar l’organització d’una trobada festiva i
lúdica per a la població en general i per a les associacions en particular, per a que els
primers coneguin la vida associativa local i per a que els segons difonguin les seves
activitats i els seus objectius.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD :
ÚNIC.- Fomentar l’organització de la I Fira d’entitats de Llagostera a celebrar el proper
any 2009. A tal efecte es realitzarà una reunió amb totes les associacions i entitats per
tal de confirmar la seva predisposició, i de concretar el dia, el lloc, les condicions, etc.”
Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Postigo pren la paraula i exposa la moció d’organitzar una fira de totes les
entitats que hi ha a Llagostera, que aproximadament són 50. Tot seguit comenta que els
costos econòmics serien mínims ja que es podria fer dins el local polivalent, amb tot el
material de què disposem i demanar la col·laboració de tots per fer-la. Tot i que hi hagi
previstes altres fires de cares a l’any vinent, considera que aquesta fira seria diferent ja
que bàsicament és adreçada a les entitats i gent de Llagostera.
El Sr. Soler diu que estan a favor de l’organització de fires, com han demostrat amb les
que s’han realitzat, però la seva opinió és que potser no és l’Ajuntament el que hauria
d’organitzar una fira d’aquest tipus, ja que creu que l’haurien de promoure les mateixes
entitats. El que sí que actualment s’intenta des de l’Ajuntament és que les entitats
disposin d’un lloc adequat per tal de poder realitzar bé la seva activitat. D’altra banda,
també comenta que potser no seria idoni d’organitzar més fires de cares a l’any vinent
per la situació econòmica que es preveu. De tota manera, a la pròxima reunió que
tinguin amb les entitats, se’ls plantejarà la idea, tot i que creu que haurien de ser les
mateixes entitats les que l’haurien de promoure.
El Sr. Torrent exposa que el seu grup està a favor de la moció presentada, ja que troba
molt apropiada aquesta fira per a les entitats. A més, creu que el cost econòmic seria
mínim.
La Sra. Comas comenta que el seu vot serà a favor també perquè els punts presentats
els troben molt interessants. I respecte a qui hauria d’organitzar aquesta fira, diu que el
seu punt de vista és que ha de ser l’Ajuntament qui ho ha de promoure.
El Sr. Galobardes valora molt positivament la moció presentada, però opina que per
entrar en contacte les diferents entitats hi ha altres alternatives, com és el catàleg
d’entitats, potenciar la seva presència a la web municipal i que no creu tampoc que hagi
de ser l’Ajuntament qui ha d’organitzar-la, ja que haurien de ser les entitats les que
l’haurien de promoure.
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que en un dels punts de la moció es detalla que
l’Ajuntament hauria de fomentar l’organització de la fira i, per tant, animar les entitats.
I que troba positiu que a la propera reunió o consell d’entitats se’ls plantegi la idea, no
forçant-la. També exposa que no dubten del compromís que té l’Ajuntament amb les
entitats, i que el fet de plantejar a les diferents entitats la idea, hauria de ser
personalment. A més, també comenta que una de les poblacions que la realitza i té molt
bona acollida és Palafrugell. Acaba dient que per part del seu grup, enviaran a totes les
entitats una carta plantejant-los els temes exposats per tal que demanin el suport a
l’Ajuntament de Llagostera.
El Sr. Soler fa un incís respecte al Pla d’Acollida que hi ha a Llagostera, on s’informa
de totes les entitats que hi ha a Llagostera.
Es rebutja amb els vots en contra de CiU i IxLL i els vots a favor del PSC, ICVEUiA i ERC.
B.9 Proposta d’acord del PSC sobre la senyalització de les vies verdes.

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 23-10-2008:
“Atès que el terme municipal de Llagostera, a més de la via verda reconeguda i
anomenada com “carril bici” o “ruta del Carrilet”, hi ha dues vies més, que són les rutes
anomenades carril VERD i carril GROC, les quals, en el seu moment, i gràcies a
l’esforç i la il·lusió de persones de Llagostera es van adequar, senyalitzar i utilitzar com
a itineraris de passeig a peu o en bicicleta.
Atès també que en l’actualitat l’estat de la senyalització d’aquestes vies és molt precari i
que això afavoreix el seu desús i el deteriorament progressiu, així com greus dificultats
a les persones que no les coneixen i pretenen seguir-les.
Vist que després de més d’un any l’equip de govern no ha fet cap actuació en aquestes
vies.
Primer.- Que s’adeqüi la senyalització i el manteniment d’aquestes dues vies, en el
termini més breu possible, i en qualsevol cas abans de la primavera de 2009.
Segon.- Que s’anunciï i es fomenti el seu ús en la web municipal.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Jesús Torrent pren la paraula i explica que la proposta fa referència al mal estat
en què es troben les senyalitzacions d’unes vies anomenades “verdes” i “grogues” que
s’utilitzen tant per anar a peu com en bicicleta i que no tenen res a veure amb el “carril
bici”. De fet a la proposta no ho diu, però atès que s’ha de tornar a fer tot de nou ja
seria convenient que es fes amb la senyalització internacional. També demana que se li
doni difusió, per formentar-ne l’ús, a la pàgina web i en les publicacions locals.
Diu que hi ha un paràgraf de la proposta que el portaveu de l’equip de govern ha
demanat que es tregui. I precisament és aquest el motiu de presentar la proposta, o sigui
que després de més d’un any de govern no s’hi hagi fet res. Però l’important és que
s’arregli i la voluntat de totes les parts hi és.
El Sr. Ramon Soler diu que s’està treballant en la senyalització de les vies verdes, que
és un dels objectius de la seva àrea, compartida amb l’àrea de medi ambient i que ja
s’està acabant. Estarà subvencionada pel Consell Comarcal i per Turisme i
l’Ajuntament també hi destina diners. El nostre vot serà favorable, però no és cert que
no s’hi estigui treballant, encara que físicament no es vegi. Per tant, demanen que es
tregui l’apartat de la moció on diu que “després de més d’un any l’equip de govern no
ha fet cap actuació en aquestes vies”, atès que la voluntat del nostre equip és de votar-hi
a favor.
S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió amb la condició que
es tregui l’esmentat paràgraf.
B.10. ASSSUMPTE SOBREVINGUT:
El Sr. Alcalde explica que és una moció d’urgència relativa a la prohibició de circular
vehicles especials per la C-35, i no només s’ha senyalitzat a la C-35 sinó també a la C65.

El Sr. Postigo argumenta l’abstenció del seu grup en la urgència d’aquesta proposta
dient que pel que sembla aquest tema ja era conegut des de fa dies i no s’havia posat en
coneixement dels membres de l’oposició.
La urgència és aprovada
l’abstenció d’ ICV-EUiA.

amb els vots a favor de CiU, IxLL, PSC i ERC i

B.10.1 MOCIÓ D’URGÈNCIA SOBRE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
ESPECIALS PER LA C-35
El Sr. Ramon Soler fa lectura de la següent moció:
“Les obres de condicionament de la carretera C-35 al seu pas per Llagostera han suposat
una millora en la mobilitat i la xarxa general de carreteres, però alhora han generat
problemàtiques noves, com la prohibició de circulació dels vehicles especials (tractors
agrícoles i similars) en el tram comprès entre Maçanet i Llagostera.
El col·lectiu afectat ha fet avinent la seva queixa, indicant que la prohibició de
circulació afecta la seva activitat diària, davant de la manca de vies alternatives que
garanteixin la mobilitat dels vehicles especials, necessaris per exercir les seves activitats
econòmiques.
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar la nostra oposició més ferma al fet que què aquest tram
desdoblat de la C-35 tingui la consideració d'autovia pel que respecta a la prohibició de
circulació de vehicles especials (tractors agrícoles i similars), ciclomotors, quadricicles.
SEGON.- Demanar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya
que reconsideri la prohibició de circulació de vehicles especials (tractors agrícoles i
similars), ciclomotors, quadricicles.
TERCER.- Trametre aquest acord a la Direcció General de Carreteres del Departament
de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya, i als ajuntaments de Maçanet,
Vidreres, Caldes de Malavella i Santa Cristina d’Aro.
Llagostera, 29 d’octubre de 2008.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Jesús Torrent manifesta que no és la primera vegada que s’assabenta d’un tema
a través de la prensa.
En el global de la proposta hi estan d’acord perquè les persones que treballen han de
poder circular. Pregunta si per part de l’Ajuntament s’ha fet alguna gestió amb algun
organisme oficial.
El Sr. Alcalde diu que la notícia del diari parla de les millores que nosaltres
demanàvem i que tenim entrades per escrit al Departament de Carreteres, no parla de
senyalització.
El Sr. Lluís Postigo manifesta que no és preceptiu un acord de Ple en referència a quest
tema. També diu que el seu equip no té constància de moltes de les coses que
s’exposen en la moció. Tampoc han pogut parlar amb el col·lectiu afectat. Els agradaria

tenir més informació i contrastar-la i si realment és així, és greu, perquè de quina
manera s’ha de desplaçar aquesta gent? El vot del seu grup serà l’abstenció perquè no
han pogut contrastar tota aquesta informació.
La Sra. Eugènia Comas pren la paraula i diu que se’n refien del que es diu a la
proposta i de la reunió que va tenir l’equip de govern amb els pagesos afectats i que si
és així, és de pura lògica que hi votaran a favor. Però vol que quedi clar que la
informació és la que ens han fet arribar amb la moció.
El Sr. Eduard Galobardes diu que és cert que hi ha aquesta senyalització. Que hi ha
molta gent que fa servir tots aquests tipus de vehicles que ara tenen prohibit poder-hi
circular. És un tema greu que afecta moltes persones. I creu que no hi ha cap obstacle
perquè tots els grups donin suport a aquesta proposta per tal que segueixi la mobilitat
com fins ara.
El Sr. Alcalde manifesta que ha parlat amb el Delegat de Carreteres a Girona que li ha
dit que si realment no hi havia cap alternativa, els senyals es traurien, com ha passat en
altres poblacions, però que s’ha de demanar per escrit i creia que la millor manera seria
adoptar un acord de Ple per poder ajudar el col·lectiu de la gent de pagès.
S’aprova amb els vots a favor dels grups municipals de CiU i IxLL, PSC i ERC i
l’abstenció d’ICV-EUiA.
C) CONTROL I GESTIÓ MUNICIPAL:
C.1 Donar compte de les resolucions d’Alcaldia en matèria d’organització:
-Nomenament 4t. Tinent d’Alcalde.
-Nomenament membre de la Junta de Govern Local.
El Sr. Secretari dóna compte del Decret pel qual es nomena 4t. Tinent d’Alcalde el Sr.
Xavier Vilella Bayé en substitució de la Sra. Cristina Campeny i també se’l nomena
com a membre de la Junta de Govern Local.
C.2 Donar compte dels acords en matèria de personal.
El Sr. Secretari igualment dóna compte de la contractació en règim de personal laboral
fix de la Sra. Anna Maria Esquiva Campayo, de la Sra. Maria Rosa Pons Viñolas i de la
Sra. Sandra Toledo Segovia, com a educadores de la Llar d’Infants, amb efectes del dia
1 de setembre de 2008.
També dóna compte de la contractació en règim de personal laboral temporal també
dins de la Llar d’Infants de la Sra. Mercè Llinàs Viñolas, de la Sra. Noemí Espinar
Muñoz i de la Sra. Sandra Serrano Mercado. Igualment es dóna compte de la
contractació laboral temporal de la Sra. Teresa Feliu Madrenas com a monitora dels
tallers de Serveis Socials.
Tot segons acords de la Junta de Govern Local del dia 26-08-2008.
Per acord de Junta de Govern del dia 2-9-2008 es nomena José-Antonio Mena García
com agent de la Policia Local interí amb efectes del dia 15-9-2008 i fins que s’incorpori
l’agent que està fent el curs de formació a l’escola de Policia de Catalunya.

I finalment per acord de Junta de 16-9-2008 es contracta en règim laboral interí el Sr.
Josep Puig Viñolas, com a oficial 2ª de la brigada municipal per substituir el Sr.
Joaquim Palomo que té llicència de paternitat.
C.3 Resolucions d’Alcaldia.
Finalment es dóna compte de les Resolucions d’Alcaldia que van de la número 1092 a
la núm. 1248/2008.
C.5 Precs i preguntes.
El Sr. Jesús Torrent diu que fa un prec per dir que ja havia comentat a la Comissió
informativa que als plafons de pagès s’hi col·loqués l’ordre del dia del Ple.
El Sr. Alcalde li respon que ja parlarà amb la persona encarregada perquè s’hi posin.
El Sr. Lluís Postigo pregunta per les obres del centre cultural de can Roig en el sentit
que fa setmanes que veu que s’hi treballa a un ritme molt lent i que acumula un retard
més que considerable. I també fa el prec que quan es vagi de visita d’obres se’ls
convidi, perquè aquesta vegada de l’oposició només hi havia l’Eugènia Comas tot i que
ells també ho varen demanar a la comissió informativa.
També diu que les obres del nucli antic no van pas gaire depressa ni les del camp de
futbol. Pregunta si es pensa fer alguna cosa per corregir-ho o entrar a la via de la
sanció.
El Sr. Galobardes li respon que si va anar-hi amb l’Eugènia va ser perquè l’hi ho havia
demanat i que si ells ho demanen no hi haurà cap problema. Explica que les obres no es
que vagin a ritme lent, sinó que s’han paralitzat pel descontentament de l’Ajuntament
de com van les obres. Constantment presenten actes de preus contradictoris, és a dir un
intent continuat de tirar el cost de l’obra amunt. En referència a les obres del barri vell,
segons informació dels tècnics municipals, van a bon ritme. Afegeix que una casa
adossada al mirador de la Plaça del Castell es va enderrocar perquè amenaçava ruïna,
de manera que s’ha alliberat un tros de la muralla.
El Sr. Alcalde, fent referència al retard en l’execució de les obres del camp de futbol,
diu que ja varen començar una mica tard i ara s’han anat fent obres de millora que no
s’incloïen en el projecte i ara el retard el tenim amb els focus de llum, però ja hi estan
treballant.
La Sra. Eugènia Comas diu que, tot i que s’han assabentat pel diari del canvi de
cartipàs municipal, els agradaria que se’ls expliqués. També pregunta per la figura del
Director del Patronat d’Esports.
Respon el Sr. Alcalde que aquest matí han acabat d’ultimar-ho amb el Secretari i que en
referència a la figura del director del Patronat d’Esports no hi serà perquè en Jesús
Malagón ha dimitit en entrar de Regidor.
El Sr. Lluís Postigo pregunta al Regidor d’Urbanisme pel catàleg de masies, per
l’aprovació definitiva de l’inventari de camins, pel mapa de sorolls, que està tot pendent
de l’anterior equip de govern.
També vol fer una pregunta relativa a una demanda que s’havia fet des de l’Ajuntament
però que ha anat via grup parlamentari de Convergència al Parlament i que és que es

millorés la cuina que està prevista fer en el nou CEIP. Li sobta l’argument que la cuina
del geriàtric no pugui augmentar el servei de càtering a les llars d’infants, quan s’hi
havia fet el dinar dels alumnes del Col·legi Ntra. Sra. del Carme i de la llar d’infants.
L’altra pregunta era saber si s’està fent el projecte i si s’ha demanat subvenció per
presentar-se a la convocatòria de la Unió Europea del fons FEDER .
Respon el Sr. Ramon Soler en el sentit que la redacció del projecte que es vulgui
presentar també pot ser subvencionat pel propi FEDER. Però si s’aprofités un projecte
ja redactat no seria subvencionable.
Continua explicant el Sr. Galobardes que per primera vegada l’Ajuntament pot accedir
a fons FEDER i hi ha pendent el tema del Pla de Barris que ha de tenir continuïtat.
En relació a la pregunta dels temes pendents que ha preguntat el Sr. Postigo, respon que
una de les prioritats de l’equip de govern és resoldre la complexa situació jurídica de la
urbanització Llagostera Residencial i sobre el catàleg de masies diu que hauria d’anar
lligat amb les modificacions que pensen fer en sòl no urbanitzable a nivell de POUM.
Sobre el tema de l’inventari de camins, diu que el Consell Comarcal no els ha volgut
informar les al·legacions presentades perquè creuen que l’Ajuntament és qui ho ha de
fer.
Els tècnics municipals van força atrafegats perquè finalment han començat les obres de
la urbanitzacio Font Bona. S’està a punt de començar la segona fase del barri vell i
s’acaba la primera, tenim els carrers rebentats al centre del poble, etc.
El Sr. Postigo manifesta que el catàleg de masies es va encarregar a un tècnic extern i
quan es va acabar l’anterior legislatura no ens havia fet arribar l’informe resolutori de
les al·legacions, però suposo que ara ja és a l’Ajuntament. Per tant, entén que seria
relativament fàcil aprovar-lo definitivament.
El Sr. Galobardes diu que la tècnica ens ha fet arribar una proposta de resolució de les
al·legacions, però per aprovar una cosa que llavors no lligaria amb el que es vol fer,
creiem que el millor és parar-ho.
La Sra. Montserrat Vilà pren la paraula per dir que la Directora de la Residència Josep
Baulida els va dir que la seva cuina no pot assumir tants menús i que ho varen parlar a
la Junta del Patronat i alguns d’aquests membres no estaven d’acord que es fessin més
menús. I el fet que es demani la millora de la cuina projectada al nou CEIP és poder
donar servei a les dues llar d’infants i a l’institut i treure una mica el servei de càtering.
Manifesta que va demanar suport al Sr. Postigo.
El Sr. Postigo comenta que si la Directora del centre diu que no hi ha capacitat i l’equip
de govern ho dóna per bo....!, que sí en algun moment aquesta capacitat hi era, això
seria una decisió de caràcter polític.
Seguidament el Sr.Alcalde diu que no s’ha de mirar tan sols la capacitat, és a dir,
encara que s’hagi fet el servei a 100 persones, s’ha de mirar amb quines circumstàncies
s’han estat fent. I per aquest motiu, en construir el nou centre, es volia aprofitar per fer
una cuina amb més capacitat.
El Sr. Postigo diu que en cap moment, ell creu, que s’estigués explotant el personal.
La Sra. Masdevall, es dirigeix a la Regidora Sra. Vilà dient que ella també pertany a la
Junta i en cap moment s’ha parlat de la quantitat de nens que poden quedar-se al
menjador. I el fet que es barregin conceptes és perquè a que l’institut és una cosa a part
de les escoles.
La Sra.Vilà comenta que són diferents criteris. Que el fet que es decidís construir una
cuina més gran és per poder cuinar més bé i no com a servei de càtering per tal que els
nens puguin menjar amb més bona qualitat.

El Sr. Torrent comenta que no n’estava assabentat respecte a la demanda, però sí que
ha llegit la resposta del Departament d’Educació. També comenta que el primer dia que
es van presentar els plànols del nou centre, ja va poder comprovar que la cuina seria
tipus office, és a dir, la cuina no permetia gaire capacitat.
El Sr. Alcalde es dirigeix als altres grups demanant des de quan són coneixedors de la
resposta del Departament d’Educació.
Seguidament el Sr. Postigo respon que és part de la seva feina però que no és del tot
oficial perquè està pendent d’acords i ratificacions. El criteri que d’entrada sembla tenir
el Departament és que la cuina ha de ser només per a les necessitats del nou centre i no
per donar servei a dues llars, que són de titularitat municipal i a l’IES. De tota manera,
està pendent de resoldre’s.
El Sr. Alcalde li comenta que s’hagués estimat més que li hagués comunicat abans.
La Sra.Vilà es dirigeix al Sr. Postigo dient-li que ella ja n’havia parlat personalment
amb ell abans d’entrar l’escrit, demanant si com a Diputat, podria fer alguna gestió
respecte a la sol·licitud presentada.
El Sr. Postigo insisteix que l’argument de l’escrit no és cert, ja que la cuina de
l’Hospital Josep Baulida sí que té capacitat per donar servei a les 2 llars municipals.
El Sr. Alcalde acaba tancant el tema exposant que no li ha agradat la postura presa per
l’equip d’ICV-EUiA, i es pregunta com haguessin actuat ells en cas contrari.
La Sra.Comas demana si podrien avançar diferents temes que s’han d’incloure en el
pressupost any 2009:
. El catàleg de llocs treball
El Sr. Soler respon que el proper mes de novembre hi ha una reunió prevista amb el
Sindicat.
. Urbanisme: la reunió prevista de la urbanització la Canyera
El Sr. Galobardes comenta que el proper dia 16 de novembre tindran una reunió amb
la Junta per acabar de parlar sobre diversos temes. En aquest moment encara no pot
detallar els resultats.
. Obres del nucli antic, si hi ha un arqueòleg
El Sr. Galobardes diu que en aquestes obres no hi ha cap arqueòleg. De tota manera els
tècnics fan el seguiment de l’obra i informaran de qualsevol cosa que trobin.
. Consell de Salut, quan es convocarà la 1a reunió
La Sra. Vilà respon dient que està previst convocar ja la primera reunió.
El Sr. Soler aprofita per informar que aquest mes sortirà publicada la revista Descobrir
Catalunya, una revista de qualitat amb una tirada de 26.000 exemplars, hi ha un especial
de 60 pàgines dedicat al Gironès i que Llagostera hi ocupa una part prou important. A
més, no ha tingut cap cost el fet de sortir publicat.
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts 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 el Secretari, que
ho certifico.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

ACTA Nº 13/2008 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2008.A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-sis de novembre de l’any dos
mil vuit es reuneix el Ple Municipal per tenir sessió ordinària sota la Presidència de
l’Alcalde Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors Srs. Josep
Aliu Mundet, Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Xavier Vilella Bayé, Jesús
Torrent Bosch, Santiago Masip Campos, Lluís Postigo García, Montserrat Masdevall
Roca, Antoni Navarro Robledo i Eduard Galobardes Jorba.
La Sra. Eugènia Comas s’incoporarà al moment que es dirà.
Actua de Secretari el Sr. Norbert Bes i Ginesta.
ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit:
A.1 Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 29 d’octubre de 2008.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries:
B.1.Acord de suspendre llicències per tramitar activitats relacionades amb acollida i
manteniment d’animals de companyia a l’àmbit de tot el municipi.
B.2 Aprovació inicial de la modificació puntual de POUM de la normativa del punt 3 de
l’article 34 sobre adaptació topogràfica i moviments de terres.
B.3. Acord d’aprovació de la modificació de crèdit del Pressupost municipal i
organismes autònoms.
B.4. Acord d’aprovació de l’addenda al conveni entre l’Institut Català del Sòl i
l’Ajuntament sobre les obres d’urbanització de la Plaça del Castell i entorn de la
muralla.
B.5. Acord d’aprovació del conveni amb la Diputació de Girona per la gestió
informatitzada del padró municipal d’habitants.
B.6. Acord de modificació del règim de les Comissions informatives.
B.7. Acord de modificació de la composició del Consell de participació de les llars
d’infants.
B.8. Acord d’adhesió a la Taula comarcal de regidories de promoció econòmica.
B.9. Moció d’ERC sobre la creació d’una Comissió per a la recepció de la urbanització
la Canyera
B.10. Moció del PSC per a la creació d’un servei de voluntariat dedicat a protecció
escolar.
C) Control i Gestió Municipal:
C.1. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia en matèria d’organització :
-Cartipàs municipal.
-Delegació presidència del Patronat d’Esports.
C.2. Donar compte dels acords en matèria de personal.
C.3.Donar compte de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu
692/2006 interposat per Rec Madral, Companyia d’Aigües.

C.4. Resolucions d’Alcaldia.
C.5. Informes d’Alcaldia
C.6. Precs i preguntes.
A) ASSUMPTES DE TRÀMIT:
A.1 Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 29 d’octubre de 2008.
S’aprova amb les esmenes presentades pels Srs. Lluís Postigo i Antoni Navarro i que ja
s’han incorporat a l’acta.
B) DICTÀMENS, PROPOSTES O MOCIONS RESOLUTÒRIES:
B.1 Acord de suspensió de llicències per tramitar activitats relacionades amb
acollida i manteniment d’animals de companyia a l’àmbit de tot el municipi.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 20-11-2008:
“L’article 147 de les Normes Urbanístiques del POUM de Llagostera regula els usos
ramaders en sòl no urbanitzable.
D’acord amb el punt 1 d’aquest article, es consideren activitats ramaderes les activitats
relacionades directament amb la cria, reproducció i aprofitament d’espècies animals
domesticades, així com les activitats d’acollida i manteniment d’animals domèstics de
companyia (gosseres i similars).
El punt 5 del mateix article regula les distàncies de les construccions de les explotacions
ramaderes a nucli urbà, a sòl urbà i urbanitzable, a carreteres locals i comarcals i a
camins segons la següent classificació: avícola, porcina, bovina, ovina i cunícula.
Les distàncies de les construccions relacionades amb les activitats d’acollida i
manteniment d’animals domèstics de companyia (gosseres i similars) no estan regulades
en aquest article, ni en cap altre article del POUM.
El punt 8 de l’article 142 regula la capacitat de les explotacions ramaderes.
En data 30.04.2008, el Ple de l’ajuntament aprova l’Informe sobre les activitats
ramaderes contingudes en el Pla d’Ordenació urbanística de Llagostera, realitzat per
l’enginyer Víctor Sancho, que fa una interpretació de l’article 142.8 de la Normativa
urbanística del POUM respecte a la capacitat màxima de les explotacions ramaderes.
Ni l’article 142.8 , ni l’informe que l’interpreta, fan referència a la capacitat màxima de
les activitats d’acollida i manteniment d’animals domèstics de companyia.
S’ha sol·licitat a l’Ajuntament un certificat de compatibilitat urbanística per a la
instal·lació d’una granja per cria i acollida de gossos (expedient núm. 2007/0373).
En base als objectius esmentats la Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Suspensió de llicències, pel termini d’un any, d’acord amb el que preveu
l’article 71.1 del Decret Legislatiu 1/2005, relacionades amb les activitats d’acollida i
manteniment d’animals de companyia en l’àmbit de tot el municipi.
Segon.- Estudiar la modificació puntual de l’article 147 de les Normes Urbanístiques
del POUM perquè inclogui la regulació de les activitats d’acollida i manteniment
d’animals de companyia i altres explotacions ramaderes no incloses.”

Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Eduard Galobardes explica que arrel d’un certificat de compatibilitat
urbanística que s’ha demanat a l’Ajuntament perquè una persona s’ha interessat a
instal·lar una gossera, els tècnics municipals han manifestat que al POUM hi ha una
mancança pel que fa a la regulació d’aquest tipus d’activitats. Per aquest motiu, a
proposta dels serveis tècnics, es fa aquesta proposta de suspensió de llicències per un
any per estudiar com s’ha de regular en el planejament aquest tema.
El Sr. Jesús Torrent diu que és veritat que no hi ha normativa. L’única normativa que
hi ha és la que diu com han de ser les gàbies segons la mida dels gossos i poca cosa
més. Per tant, ells estan d’acord que es reguli.
El Sr. Lluís Postigo diu que el seu grup també està d’acord a suspendre les llicències,
estudiar el tema i subsanar aquesta deficiència que s’ha detectat.
Pregunta si el certificat que es va demanar s’ha fet. Si no s’ha fet i s’entén desestimat
per silenci administratiu, negatiu, res a dir, però si es va donar el certificat podria
representar uns determinats drets pel sol·licitant. Posteriorment, l’any 2007, l’equip
de govern va fer un encàrrec sobre taula d’equivalències d’activitats ramaderes i, entre
aquests usos ramaders, no es defineix aquesta activitat relacionada amb animals
domèstics. Diu que ho esmenta perquè, a vegades, per part del Sr. Galobardes es
canten les mancances que el POUM té, cosa que no comparteixen, però vol posar de
manifest que, a vegades, tot i voler fer les coses el més bé possible no es cau en tot. I
d’aquí el fet que s’encarregués un informe per solucionar el tema de les activitats
ramaderes i no es toqués aquest apartat, vol posar en evidència que és la segona
modificació que es fa en aquest mandat, encara que no els sembli malament, però
aquesta reflexió la creu necessària perquè així evitaria alguns comentaris sobre com es
va fer de malament el POUM en el seu dia.
En aquest punt s’incorpora la Sra. Eugènia Comas.
La Sra. Eugènia Comas manifesta que ells hi votaran a favor però voldria saber el
temps que se suspenen les llicències perquè a l’acord no hi figura, encara que s’hagi
parlat d’un any.
El Sr. Secretari diu que no té cap inconvenient a incorporar a l’acord que el termini de
suspensió serà d’un any.
El Sr. Galobardes pren la paraula i diu que continua pensant que el POUM està mal fet
i que hi ha molts defectes i moltes mancances que es podien haver evitat. No és una
qüestió d’opinió. Quan vàrem estar discutint sobre les dejeccions i altres, relacionades
amb les activitats ramaderes, no té res a veure amb el tema dels gossos. Explica que,
ara, puntualment es fa aquesta modificació sobre les gosseres per la petició que s’ha fet
a l’Ajuntament ja que si no faríem un sol paquet amb totes les modificacions, per
estalviar i costos i feina.
Quant al certificat que pregunta el Sr. Postigo, li respon que no se n’ha emès cap, i que
moltes vegades la gent fa la consulta verbal als serveis tècnics.

S’aprova per unanimitat dels 13 Regidors assistents a la sessió.
B.2 Aprovació inicial de la modificació puntual de POUM de la normativa del punt
3 de l’article 34 sobre adaptació topogràfica i moviments de terres.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 20-11-2008:
“El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 31 de gener de 2008, a instàncies del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, va acordar suspendre
potestativament per tot el municipi l’atorgament de llicències per modificar la
topografia en finques i parcel·les edificables ordenades amb tipologia d’alineació a vial,
durant un termini màxim d’un any.
Els serveis tècnics municipals han elaborat una modificació puntual de POUM per
aclarir el redactat de l’article 34.3 de la normativa urbanística, sobre adaptació
topogràfica i moviments de terres.
De conformitat amb l’article 94 del Decret Legislatiu 1/2005, pel que s’aprova el text
refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, la modificació de qualsevol dels elements
d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació.
Correspon al Ple de la Corporació l’aprovació inicial i provisional de la modificació,
d’acord amb el que disposen els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
El quòrum necessari per a la seva vàlida aprovació és el de majoria absoluta.
En base a l’exposat, atès el que disposen els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 83 del Decret legislatiu 1/2005,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de l’article 34.3 “Adaptació
topogràfica i moviment de terres” del POUM de Llagostera, segons documentació
redactada pels serveis tècnics municipals en data 12 de novembre de 2008.
Segon.- Sotmetre la documentació aprovada inicialment al tràmit d’informació al públic
durant un termini d’1 mes, i convocar-la mitjançant la publicació d’edictes al BOP, diari
El Punt i Tauler d’anuncis.
Tercer.- Sol·licitar els informes als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.
Quart.- Preceptivament cal acordar la suspensió de llicències amb l’abast previst a
l’article 71.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme en la mesura que la normativa vigent
i les noves determinacions de l’aprovada es contradiguin, poden concedir les que
fonamentades en el règim vigent siguin compatibles amb les determinacions del nou
planejament inicialment aprovat. Aquesta suspensió de llicències, per seguir a una
d’anterior acordada potestativament sobre els mateixos àmbits i amb el mateix abast,
tindrà una vigència de com a màxim 2 anys a comptar des de la vigència de l’acord de
suspensió potestativa.”
Es produeixen les següents intervencions :

El Sr. Galobardes explica que és una modificació que es fa a iniciativa del PSC.
Demana que si s’han de fer propostes no es vehiculin d’aquesta manera i que s’intentin
agrupar, tal com havia dit abans per estalviar costos i tràmits.
Però sí que és cert que en aquest tema hi havia una problemàtica.
Ara s’estableixen unes cotes a partir dón es pot fer talús, regula una mica el tema de les
corbes de nivell i com s’han de respectar entre veïns, en mitgeres.
El Sr. Jesús Torrent pren la paraula i diu que respon a una moció feta pel seu grup.
Han estudiat la resolució, que és tècnica i de sentit comú i els sembla correcte.
El Sr. Postigo diu que a ells no els sembla malament la modificació que es planteja i
les puntualitzacions que s’introdueixen i coincideix amb en Jesús en relació al sentit
comú i el que no pot fer la norma és regular tots els detalls. En el cas que ens ocupa el
POUM diu que “les transformacions topogràfiques dels patis d’illa, procuraran que, en
general...” donant marge per a que la interpretació del tècnic i el sentit comú resolgui els
diversos casos que es donin, però com que no ha estat així s’ha hagut de fer aquesta
modificació. Vol fer una observació i diu que l’equip de govern ja sap el que ells pensen
en relació a la coincidència de diferents assessors jurídics de l’Ajuntament. En aquest
cas es dóna una bona mostra que potser algunes despeses es podrien estalviar quan hi
ha una absoluta coincidència entre l’informe jurídic de l’assessor urbanístic i el de
secretaria. Potser es podria estalviar un dels dos tècnics i la despesa important que
comporta.
El Sr. Alcalde manifesta que, en tot cas, el que sobra ja ho determinaran ells.
La Sra. Eugènia Comas diu que hi votaran a favor perquè era un tema que s’havia de
regular.
El Sr. Galobardes vol puntualitzar que s’ha fet al·lusió al sentit comú i sembla que els
tècnics han de decidir en base a aquest. Les coses no funcionen així i li estranya que
venint d’un advocat es comenti d’aquesta manera. A Espanya tenim un sistema legal
que es basa en el principi de legalitat, que diu que les coses han d’estar regulades i si no
és així l’administrat té dret a fer allò que no està prohibit i si no es regula el tema que ha
plantejat el Sr. Torrent, en nom del PSC, passa que si vé una persona a demanar
llicència per fer un talús que pràcticament sepulti el veí, els serveis tècnics es veuen
obligats a donar-li permís i si vols que una cosa no es pugui fer, s’ha de regular i així
tothom té els mateixos drets.
El Sr. Secretari vol fer un incís per dir que a la proposta s’hi ha afegit un quart apartat,
que és el relatiu a la suspensió de llicències, que no estava a la proposta inicial i que és
que “preceptivament cal acordar la suspensió de llicències amb l’abast previst a l’article
71.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme. ....” El que abans es comentava i que no hi
era a la proposta però que cal afegir-ho.
S’aprova per unanimitat dels 13 Regidors assistents a la sessió.
B.3 Acord d’aprovació de la modificació de crèdit del Pressupost municipal i
organismes autònoms.

En aquest punt s’absenta de la sessió el Sr. Galobardes.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 20-11-2008:
“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.
Atès el que disposen els articles 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 35 i 37.1 del
Reial decret 500/1990.
Vistos els informes emesos per la Interventora accidental i el Secretari de la Corporació.
Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple d’adopció del següent acord :
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2008 del
pressupost municipal de l’exercici 2008, que inclou les següents variacions:
AJUNTAMENT
Suplements de crèdit
22200.22100
Subministrament elèctric policia
22200.22709
Serveis de grua
45109.22102
Calefacció teatre
42201.22700
Neteja Llar Infants
75100.22607
Fires
01100.31000
Interessos préstecs
45200.41100
Aportació Patronat Esports
42200.48900
Subvenció escoles
91100.46703
Aportació consorcis
91100.46701
Consorci Gavarres
91100.46704
Consorci transport públic
42200.62200
Millores edifici CEIP
45110.62200
Millores Polivalent
51100.62000
Adquisició i expropiació de finques
Total
Procedència dels fons
Majors ingressos
34006
Ingressos fires
52000
Interessos
Romanent de tresoreria
Romanent de tresoreria (finançament general)
Romanent de tresoreria (finançament afectat)

2.500,00 euros
8.000,00 euros
8.000,00 euros
11.000,00 euros
15.000,00 euros
2.000,00 euros
3.000,00 euros
3.500,00 euros
1.000,00 euros
700,00 euros
6.000,00 euros
10.000,00 euros
11.000,00 euros
858.155,00 euros
939.855,00 euros

15.000,00 euros
45.700,00 euros

Total

21.000,00 euros
858.155,00 euros
939.855,00 euros

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
Suplements de crèdit
452.21380
Manteniment instal·lacions La Canyera
452.22110
Altre material

4.550,00 euros
750,00 euros

Crèdits extraordinaris
452.22191
Material i vestuari tennis taula
452.48991
Aportació a Club Tennis Taula
452.48992
Aportació a Club BTT
Total

790,00 euros
375,00 euros
840,00 euros
7.305,00 euros

Procedència dels fons
Majors ingressos
31020
Inscripcions campus
31091
Entrades piscina
Crèdits extraordinaris
31024 Inscripcions tennis taula
31025 Inscripcions escalada
40001 Aportació extraordinària Ajuntament (PEE)

785,00 euros
3.000,00 euros

Total

440,00 euros
80,00 euros
3.000,00 euros
7.305,00 euros

PATRONAT RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA
Suplements de crèdit
412.22700
Serveis professionals
412.62200
Millores edifici
Crèdits extraordinaris
412.62201
Enderroc edifici M. Dorca

7.000,00 euros
6.000,00 euros

Total

7.000,00 euros
20.000,00 euros

Procedència dels fons
Romanent de tresoreria
87001.Romanent de tresoreria per suplements de crèdit
87000.Romanent de tresoreria per crèdit extraordinari
Total

13.000,00 euros
7.000,00 euros
20.000,00 euros

Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant
anunci en el BOP 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.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Ramon Soler pren la paraula i fa una breu descripció de la modificació de crèdit
que porten a aprovació i que correspon a l’Ajuntament, al Patronat d’Esports i al
Patronat de la Residència Josep Baulida.
Vol fer un esment a un comentari que segur que sortirà, en relació a la modificació que
es proposa corresponen a l’Ajuntament i és que en el seu dia es va tenir una discussió
metodològica amb el Regidor Sr. Torrent respecte a la necessitat o no que hi hagués
l’adquisició i l’expropiació de finques en el pressupost perquè eren finques que ja
estaven en romanent afectat. En el seu moment, l’asssessor tècnic ens va dir que no
calia que hi fos i ara el Secretari actual considera que hi ha de ser.
Diu que la quantitat de 900.000—euros de la modificació pot semblar una quantitat
molt gran, però és que la partida destinada a adquisició i expropiació de finques puja a

850.000—euros i això és per a la incorporació en el pressupost de la valoració que en
el seu dia va donar el Jurat d’expropiació a una finca de Merjomont, SL.
El Sr. Torrent diu que en el seu moment ja va dir que s’havia d’incloure en els
pressupostos els diners que el Jurat d’expropiació havia assignat al Sr. Galobardes, en
representació de Merjomont.
Voldria un aclariment sobre la partida de calefacció del teatre, perquè els 8.000 euros
que hi ha ens sembla una quantitat prou important i volen saber quina és la causa.
El Sr. Postigo diu que hi ha diverses partides suplementades que no acaben de
compartir que es posin al pressupost i que s’assumeixin com una despesa municipal
més. Diu que no troba lògic que l’Ajuntament hagi d’assumir la despesa de la calefacció
del teatre del Casino. En el tema del manteniment de les instal·lacions de la Canyera de
4.550 euros, que en bona part van a cobrir una demanda de la persona que està
gestionant actualment aquestes instal·lacions esportives, la intenció de l’anterior equip
de govern era no tornar a obrir la piscina de la Canyera per les mancances i deficiències
econòmiques que hi havia. Davant aquesta situació, la persona que ho gestionava va
insistir a obrir-ho i se li va permetre, assumint ella les despeses.
A continuació fa un breu repàs i comenta les diverses partides que es suplementen, tant
de l’Ajuntament com dels dos Patronats i diu que en termes generals hi ha manca de
previsió.
Continua dient que no estan d’acord amb la partida més grossa, que és la d’adquisició i
expropiació de finques. Si llegim el que posa l’informe de Secretaria diu d’una manera
molt clara que en data 20 d’abril de 2008 l’Ajuntament havia de fer dues coses, procedir
al pagament del preu just o bé consignar aquesta quantitat. Diu que pot entendre que en
aquell moment es va donar una explicació i ara se’n dóna una altra, però creu que les
coses es poden fer per acció o per omissió i en aquest tema, que no és nou, no sap si
s’ha fet intencionadament o és casualitat, però agraeix que no sigui aquí la persona
interessada. Creu que tant el Regidor com l’assessora urbanística que han seguit aquest
tema d’aprop podrien haver avisat que es donava aquesta situació. El fet que això no
s’hagi portat a terme pot comportar uns interessos afegits en el cas que aquest tema no
es tanqui d’una manera amistosa, interessos que no seran atribuïbles a l’anterior equip
de govern. En tot cas, aquesta despesa addicional és una càrrega de l’actual equip de
govern.
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que, pel que fa al tema de la calefacció del teatre,
l’any passat segons liquidació es varen gastar 1.053—euros, aquest any hi ha
pressupostats 11.000—euros i gastats 9.000--. Si s’ha passat de 1.000-- euros a 11.000,
la diferència és de vertigen.
Continua comentant la partida de la neteja de la llar d’infants, diu que de fet han canviat
les formes, quan es va fer una altra vegada, alguns regidors que ara són aquí i que
també estaven en aquesta banda se’ls va acusar de manca de previsió i aquesta
mancança segur que ara la deuen assumir. Quant al subministrament elèctric de la
Policia Local, també puja molt en relació a l’any passat.
Té la sensació que la despesa de determinades partides no es vigila. Diu que la seva
companya en una Comissió informativa va avisar del tema de la calefacció del teatre,
que estava contínuament en marxa,
i li sembla que no es va fer res, atesa la
modificació de crèdit que es presenta. Diu que seria bo ser més curosos en la despesa.

També vol remarcar una altra qüestió i és que hi manquen moltes partides com per
exemple Ajudes al Tercer Món, que hi falten 16.000—euros en aquests moments.
Pregunta per què no hi ha modificació de crèdit.
I després una altra que es repeteix contínuament i que té a veure amb una queixa que ja
han fet i que són les gratificacions, és a dir hores extres. Es passa de 7.000 euros a
l’administració general, de 5.000 euros a la brigada i de gairebé 3.000 euros a la
policia. En total 20.000 euros i no hi ha modificació de crèdit.
També diu que mirant el pressupost, perquè quan es fan modificacions de crèdit s’ha de
mirar, hi ha un dèficit en aquests moments de 3.000.000 d’euros. Hi ha 3.000.000
d’euros més de despeses que d’ingressos. En aquests moments, l’Ajuntament està en
una liquidació més que negativa. S’està tirant de romanent. Els informes ja ho diuen.
Llegint l’informe d’intervenció diu que els diners que hi havia de romanent a finals de
l’any passat era de 4.500.000—euros i en aquests moments 1.500.000, són els
3.000.000 que falten.
A nosaltres el que ens preocupa és l’estat del pressupost en aquests moments.
I una altra cosa, ells han mirat l’estat de les inversions i no s’arriba el 30% i diu que
l’actual equip de govern té una gran sort perquè hi ha diverses obres que cobriran la
manca d’inversions i diu que l’efecte bumerang arriba tard o d’hora.
En aquest punt es reincorpora el Regidor Sr. Galobardes.
El Sr. Ramon Soler diu que hi ha moltes inversions que estan en curs. Que les obres
de la nova biblioteca estiguin parades deu ser un prodigi de gestió en determinades
coses i deu ser culpa de l’actual equip de govern que no s’hagi acabat, però que miraran
de fer el que calgui en aquesta obra i en altres que estan en curs.
Pel que fa a la liquidació del pressupost, és evident que hi ha hagut una època que s’ha
gestionat riquesa, ara és una altra cosa i tots en són molt conscients.
Pel que fa a les despeses, no cal que es torni a parlar de la vinculació de les partides,
però sí que aquests 18.000—euros que es troben a faltar, suposa que el Sr. Navarro
hauria d’estar content que les aportacions al tercer món hagin augmentat tant.
Sobre el tema de la calefacció del Casino, manifesta que en són conscients i que
procuraran que no es repeteixi.
I pel que fa a les millores del polivalent, diu que aquest diners ja els agradaria no haverlos de gastar, ja que són conseqüència d’actes vandàlics, però que ja arribaran els
ingressos per part de les companyies asseguradores.
En relació al Patronat d’Esports (instal·lacions de la Canyera), és evident que si no hi
ha res escrit és complicat poder-ho exigir. En tot cas en prendran nota i ja ho
comprovaran. Però ha de dir que aquesta modificació de crèdit ja va passar el seu dia
per la Junta del Patronat d’Esports i no es va fer cap comentari, sinó que es va aprovar
per unanimitat i ningú va dir res.
Sobre el tema de la neteja de la Llar d’infants, sí, és manca de previsió, ja que quan es
va fer el pressupost encara no hi era.
Quant als interessos, diu que assumiran la culpa si s’han de pagar i espera que es faci
un reconeixement si no s’han de pagar.
S’aprova amb els vots a favor de CiU, l’abstenció d’IxLL, PSC i ICV-EUIA i els
vots en contra d’ERC.

B.4. Acord d’aprovació de l’addenda al conveni entre l’Institut Català del Sòl i
l’Ajuntament sobre les obres d’urbanització de la Plaça del Castell i entorn de la
muralla.

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 20-11-2008:
“En data 29 de desembre de 2005 es va signar el conveni entre el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Llagostera per a les obres a
càrrec de l’Institut Català del Sòl, d’urbanització de l’accés a la Plaça del Castell i
l’Entorn de la muralla. El conveni fou ratificat per acord del Ple de l’Ajuntament, de
data 25 de gener de 2006.
La clàusula quarta del conveni signat estableix que el pressupost total de les obres
previstes és de 360.000 euros, IVA inclòs. L’aportació de l’Institut Català del Sòl a
aquesta actuació serà de 180.000 Euros, i l’aportació de l’Ajuntament de Llagostera serà
també de 180.000 euros. L’Institut Català del Sòl licitarà les obres i en cas que es
generin variacions econòmiques en l’obra, la seva aportació no superarà mai els 180.000
euros.
En data 6 de març de 2007 es va subscriure una addenda al conveni, acordant modificar
les clàusules primera i quarta del conveni, fixant l’aportació de l’Ajuntament en el cost
de l’obra en 541.761 euros. S’estableix que el pressupost total de les obres previstes és
de 721.761 euros, IVA inclòs, dels quals 361.761 euros, es destinaran al trasllat de la
instal·lació elèctrica. L’aportació de l’Institut Català del Sòl a aquesta actuació serà de
180.000 euros, mentre que l’aportació de l’Ajuntament de Llagostera serà de 541.761
euros, on s’inclouen les despeses de trasllat de la instal·lació.
Es proposa subscriure una nova addenda al conveni, que vindria justificada per un
increment en els preus dels treballs d’electrificació de mitjana i baixa tensió, en relació
als preus inicials de l’estudi de Fecsa, de gener de 2006; la modificació de l’estudi de la
companyia per actualització de normativa i criteris de la mateixa companyia elèctrica; i
desviament de treballs previstos en el projecte adjudicat.
S’estableix que el pressupost total de les obres previstes és de 770.423,37 euros, IVA
inclòs, dels quals 406.813,13 euros es destinaran al trasllat de la instal·lació elèctrica.
L’aportació de l’Institut Català del Sòl a aquesta actuació serà de 180.000 euros, mentre
que l’aportació de l’Ajuntament de Llagostera serà de 590.423,26 euros, on s’inclouen
les despeses de trasllat de la instal·lació.
Vistos els informes de l’Enginyer municipal i de la direcció facultativa de les obres.
Atès que existeix consignació pressupostària suficient i adequada a la partida
51100.60105 del Pressupost municipal de l’exercici 2008.
Atès que el conveni inicial establia que havia de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament,
qualsevol modificació del mateix haurà de seguir el mateix tràmit.
És per tot això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS :
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni entre el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques i l’Ajuntament de Llagostera per a les obres a càrrec de l’Institut Català
del Sòl, d’urbanització de l’accés a la Plaça del Castell i l’Entorn de la muralla.
Segon.- Trametre aquest acord a l’Institut Català del Sòl i a la Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge.

Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de l’addenda al conveni entre el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Llagostera per a
les obres a càrrec de l’Institut Català del Sòl, d’urbanització de l’accés a la Plaça del
Castell i l’Entorn de la muralla.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Secretari diu que aquí el que es proposa és aprovar una segona addenda al
conveni entre l’Ajuntament i l’Institut Català del Sòl, que suposa un increment en
l’aportació de l’Ajuntament d’aproximadament 50.000—euros per a la primera fase de
les obres del nucli antic.
El Sr. Galobardes explica que es va fer un conveni amb la Generalitat que establia que
l’Institut Català del Sòl aportava 180.000—euros destinats a la 1ª fase del nucli antic,
però llavors varen sortir altres costos perquè per part de l’Ajuntament no s’havia tancat
el conveni amb Fecsa-Endesa i en executar les obres hi va haver un increment important
de la despesa, per això se signa aquesta addenda que diu que l’Ajuntament es
compromet a aportar aquestes diferències.
El Sr. Torrent manifesta que ells estan d’acord a pagar aquestes quantitats.
El Sr. Postigo diu que ells també estan d’acord a pagar aquestes diferències, però que
no només vénen motivades pels treballs de mitjana i baixa tensió sinó que en l’informe
dels serveis tècnics hi figuren altres treballs. Manifesta que votaran a favor de l’addenda
a aquest conveni i a qualsevol altre que, com aquest que va signar el govern d’Entesa,
comporti una subvenció per a l’Ajuntament de 180.000 €.
La Sra. Comas diu que ells també hi voten a favor, per descomptat.
El Sr. Galobardes diu que sí que hi ha algunes desviacions, però la partida més
important és la de Fecsa-Endesa. El fet de no haver signat el conveni com s’havia
d’haver fet en el seu moment que no representava cap cost per l’Ajuntament perquè
aquesta companyia permet als ajuntaments de pactar els convenis i tancar els
pressupostos. Manifesta que arrel de les apagades importants de Barcelona varen petar
uns transformadors i això va motivar que la companyia reforcés les estacions
transformadores amb mecanismes molt més costosos i això ho ha acabat pagant la gent
de Llagostera. Està molt bé de rebre els 180.000—euros, però també es podia haver
procurat de signar un conveni en el seu moment que digués que la Generalitat no
limitava la seva aportació.
S’aprova per unanimitat dels 13 Regidors assistents a la sessió.
B.5 Acord d’aprovació del conveni amb la Diputació de Girona per la gestió
informatitzada del padró municipal d’habitants.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 20-11-2008:

“El conveni té per objecte cedir a la Diputació de Girona la gestió informatitzada del
padró d’habitants de Llagostera. Amb aquesta col·laboració l’Ajuntament de Llagostera
manté la titularitat i els elements substantius de la competència municipal, però delega a
la Diputació de Girona la gestió informatitzada per a la qual l’Ajuntament no disposa de
prou suport tècnic ni material.
Amb aquest conveni l’Ajuntament de Llagostera vol assegurar una bona gestió del
padró municipal i un suport tècnic que contribueixi a donar una millor servei en xarxa,
tant als ciutadans de Llagostera, com a les administracions amb les quals ha de
compartir informació automatitzada de les dades de població.
L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que pel
conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre
aquests i altres administracions públiques per a la prestació de serveis o per al
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals
tinguin interès comú.
L’article 304 del ROAS i següents també regulen el caràcter, la normativa aplicable, els
subjectes, l’objecte i el contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels
convenis.
L’article 17.1 paràgraf tercer de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de
règim local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener, estableix que la gestió del
padró municipal serà portada pels ajuntaments amb mitjans informàtics. Les diputacions
provincials, els cabildos i els consells insulars assumiran la gestió informatitzada dels
padrons dels municipis que, per llur insuficient capacitat econòmica i de gestió, no
puguin mantenir les dades de forma automatitzada.
És per tot això que es proposa a la Comissió informativa 2 l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Llagostera i la Diputació de Girona
per a l’assumpció per part de la Diputació de Girona de la gestió informatitzada del
padró d’habitants de Llagostera.
Segon.- Trametre aquest acord a la Diputació de Girona.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui possible, per a
l’execució d’aquest acord.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Soler pren la paraula per dir que aquest conveni el que fa és que cedeix a la
Diputació la gestió informatitzada del padró municipal d’habitants de Llagostera, això
no té cap cost per a l’Ajuntament i el que farà serà alliberar d’alguns treballs la persona
que des de l’Ajuntament ho porta.
El Sr. Torrent diu que hi votarà a favor perquè estan d’acord a aprofitar tots els
recursos que ofereixen les entitats supramunicipals.
El Sr. Postigo diu que el seu vot serà favorable perquè amb aquest conveni
s’aconseguirà millorar la feina dels treballadors de la casa i alhora millorar la gestió
d’aquest servei.
La Sra. Comas manifesta que creu que serà una millora per al servei i que
l’Ajuntament manté la titularitat per donar el servei directament als ciutadans de
Llagostera, per tant, el seu vot serà a favor.

S’aprova per unanimitat dels 13 Regidors assistents a la sessió.
B.6 Acord de modificació del règim de les Comissions Informatives.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 20-11-2008:
“L’article 60.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, fa referència a la creació i la
composició de les comissions informatives de caràcter permanent de l’Ajuntament, amb
l’objecte de dotar-lo d’òrgans complementaris de participació i control de caràcter
assessor. L’existència necessària d’aquestes comissions als municipis de més de 5.000
habitants deriva de l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, que estableix que tots els grups polítics integrants de la Corporació
tenen dret a participar, mitjançant la presencia de Regidors que hi pertanyen, als òrgans
complementaris de l’Ajuntament que tinguin per funció l’estudi, l’informe o la consulta
dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple o que es refereixin al
seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els Regidors que tinguin
delegacions, sens perjudici de les facultats de control que corresponen al Ple.
Atès que, en conformitat amb el que disposa l’esmentada normativa autonòmica,
correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes
comissions informatives d’estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de
permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, com
quan neixin amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar temes específics.
Atès que, en sessió plenària de data 11 de juliol de 2007 es va acordar crear dues
comissions informatives i distribuir-hi els assumptes a tractar.
Atès que es considera necessari simplificar el funcionament administratiu de les
comissions informatives i, per a un municipi de les característiques de Llagostera seria
suficient disposar d’una única Comissió informativa general, a banda de la Comissió
especial de comptes, de caràcter preceptiu.
Atès que, en conformitat amb la normativa esmentada, aquestes comissions han d’estar
integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la
Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, i tots ells
amb dret a participar-hi.
Per tot això es proposa el següent ACORD:
Primer.- Modificar l’acord de Ple de data 11 de juliol de 2007, de creació de dues
Comissions informatives (núm. 1 i 2), en el sentit de crear les Comissions informatives
de caràcter permanent següents:
1) Comissió informativa general. (fusiona les atribucions de les Comissions
informatives 1 i 2)
2) Comissió especial de comptes.
Segon.- La Comissió informativa general estarà integrada pels membres següents:
-President: L'Alcalde o Regidor en qui delegui.
-Vocals:
Ramon Soler Salvadó, representant titular del grup municipal de CIU.
Josep Aliu Mundet, representant suplent del grup municipal de CIU.
Sr. Eduard Galobardes i Jorba, representant titular del Grup municipal I×LL

Jesús Torrent Bosch, representant titular del Grup municipal PSC
Santiago Masip Campos, representant suplent del Grup municipal PSC
Lluís Postigo Garcia, representant titular del Grup municipal d’ICV-EUiA
Montserrat Masdevall Roca, representant suplent del Grup municipal ICV-EUiA.
Eugènia Comas Alsina, representant titular del Grup municipal ERC.
Antoni Navarro Robledo, representant suplent del Grup municipal ERC.
-Secretari: El Secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
El vot de cadascun dels membres de la Comissió informativa general tindrà valor
ponderat en funció de la representació que tingui cada grup.
A la Comissió informativa general hi podran assistir amb veu però sense vot tots els
membres de la Corporació.
Tercer.- La Comissió especial de comptes estarà integrada pels membres següents:
-President: L'Alcalde o Regidor en qui delegui.
-Vocals:
Ramon Soler Salvadó, representant titular del grup municipal de CIU.
Josep Aliu Mundet, representant suplent del grup municipal de CIU.
Sr. Eduard Galobardes i Jorba, representant titular del Grup municipal I×LL
Jesús Torrent Bosch, representant titular del Grup municipal PSC
Santiago Masip Campos, representant suplent del Grup municipal PSC
Lluís Postigo Garcia, representant titular del Grup municipal d’ICV-EUiA
Montserrat Masdevall Roca, representant suplent del Grup municipal ICV-EUiA.
Antoni Navarro Robledo, representant titular del Grup municipal ERC.
Eugènia Comas Alsina, representant suplent del Grup municipal ERC.
-Secretari: El Secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
El vot de cadascun dels membres de la Comissió especial de comptes tindrà valor
ponderat en funció de la representació que tingui cada grup.
Quart.- La Comissió especial de comptes assumirà les competències que li atribueix
l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en
concordança amb l'article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Cinquè.- Les funcions de la Comissió informativa general seran l'estudi i el dictamen
previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i
de l'Alcaldia, en aquests dos últims supòsits quan aquests òrgans actuïn per delegació
d'aquell.
Sisè.- Les sessions ordinàries de la Comissió informativa general es faran a les 21 hores
del dijous anterior a la setmana del Ple ordinari.
Setè.- Comunicar aquest acord als diferents Grups municipals.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Secretari pren la paraula per dir que aquí el que es proposa és modificar el règim
de les Comissions informatives que es va establir en el Ple del dia 11-7-2007, en el
sentit d’agrupar les comissions informatives núms. 1 i 2 en una sola Comissió
informativa per major celeritat administrativa i mantenir la Comissió especial de
comptes per informar el Compte general. Simplement és això.
El Sr. Soler diu que el seu vot serà a favor.

El Sr. Torrent diu que hi votaran a favor.
El Sr. Postigo manifesta que el seu vot serà l’abstenció perquè com a oposició no els
beneficia en res. Creu que és una qüestió organitzativa de l’equip de govern que
prefereix fer-ho d’aquesta forma. Diu que li queda un dubte i creu recordar que la llei
diu que qualsevol Regidor té dret a formar part d’alguna Comissió informativa, perquè
n’hi ha tres de l’equip de govern que poden venir convidats però que no en són
membres de ple dret.
També vol fer esment que durant vuit anys aquestes Comissions no només
dictaminaven els temes que anaven al Ple sinó que s’informava de molts altre temes
encara que no hi anessin i voldria que l’equip de govern seguís en aquesta línia.
La Sra. Comas també diu que el vot del seu grup serà a favor.
El Sr. Galobardes diu que també hi votarà a favor i manifesta que l’actitud de l’equip
de govern sempre ha estat generosa i demana a l’oposició que s’adreci als Regidors de
l’equip de govern durant tota la setmana i no esperar a fer la Comissió informativa per
preguntar per temes que a vegades no es té la suficient informació i documentació a mà
per informar correctament. Diu que tant l’Alcalde com els Regidors estan sempre a la
seva disposició, però troba a faltar que no se’ls consulti res.
El Sr. Alcalde li diu al Sr. Postigo que ells continuaran informant a la Comissisó
informativa encara que s’hagi unificat.
El Sr. Postigo diu que vol fer una puntualització en el sentit que ells tenen per costum
demanar molts expedients per estar més o menys al dia del que fa l’Ajuntament i per
tant amb aquesta informació ja van tirar endavant, a excepció d’aquells temes que va
treballant l’equip de govern i que encara no consten als registres d’entrada i sortida i als
expedients que voldrien se’ls informés a les comissions informatives. Que si no vénen
més sovint a les oficines municipals és per les limitacions laborals que tenen. També
vol recordar que els membres de l’anterior equip de govern també estan a la disposició
de l’actual i que com ara en el tema de la Canyera si s’hagués preguntat a l’anterior
Regidor d’Esports s’hagués resolt de forma més interessant per l’Ajuntament.
S’aprova amb els vots a favor de CiU, IxLL, PSC i ERC i l’abstenció d’ICV-EUiA.
B.7 Acord de modificació de la composició del Consell de participació de les llars
d’infants.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 1 del dia 20-11-2008:
“El Ple de data 24 de setembre de 2008 va prendre en consideració la renúncia de la
Regidora del Grup municipal de CiU Cristina Campeny Planas, que representava el
grup municipal de CiU en el Consell de participació de les llars d’infants municipals.
Per tant, cal nomenar un representant que la substitueixi.
L’article 9 del Reglament del Consell escolar de la llar d’infants El Niu, que actualment
regeix el Consell de participació de les llars d’infants municipals, preveu que els

regidors de l’Ajuntament vocals del Consell seran escollits pel Ple i mantindran la seva
condició mentre duri el mandat per al qual han estat escollits.
Per això es proposa a la Comissió informativa 2 l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Nomenar el Regidor Sr. Jesús Malagón Granados com a membre del Consell
de participació de les llars d’infants en representació del Grup municipal de CiU.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Postigo recorda que el Ple de l’Ajuntament va acordar adaptar el Reglament
d’aquest consell de participació a la existència de dues llars d’infants i no s’ha fet.
Malgrat això el canvi de regidor és una qüestió exclusivament de l’equip de govern i
això motiva la seva abstenció.
La Sra. Comas comenta que en el dictamen es parla del Reglament de la llar d’infants
El Niu, i en canvi en l’acord es parla del nomenament del membre del Consell de
participació de les llars d’infants. Ella demana si tan sols serà aquest any o bé serà per
sempre, i si només es tindrà un Consell de participació.
La Sra. Vila explica que tan sols és pel Consell de participació de les dues llars, on hi
intervenen pares d’ambdues llars. També comenta que de moment aquest any es tindrà
un sol Consell de participació.
Tot seguit la Sra. Comas comenta el seu vot positiu, amb la condició que l’any vinent
hi hagi dos Consells de participació.
S’aprova amb els vots a favor de CiU, IxLL, PSC i ERC i l’abstenció d’ICV-EUiA.
B.8 Acord d’adhesió a la Taula comarcal de regidories de promoció econòmica.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa nº 2 del dia 20-11-2008:
“Atès que el Consell Comarcal del Gironès, en el marc del Pla Comarcal de Promoció
Econòmica, té interès a impulsar la taula comarcal de regidors i regidores de promoció
econòmica del Gironès.
Atès que l’àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal del Gironès vol establir
un canal de relació i coordinació entre responsables de promoció econòmica dels
municipis del Gironès.
Atès que es vol millorar el serveis i la qualitat de les polítiques d’ocupació i
desenvolupament local afavorint el treball en xarxa entre els municipis del Gironès.
Per això la Comissió Informativa 2 proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Adherir-se a la Taula comarcal de regidors i regidores de promoció
econòmica del Gironès, tot duent a terme aquelles actuacions que puguin servir per
millorar les polítiques d’ocupació i desenvolupament local del municipi.
Segon.- Participar en les reunions de treball per tal de garantir la coordinació i la
interinstitucionalitat de les polítiques d’ocupació i desenvolupament local al nostre
municipi.

Tercer.- Col·laborar en la definició d’estratègies per a l’impuls de les polítiques
d’ocupació i desenvolupament local en els municipis.
Quart.- Valorar les probabilitats i les possibilitats de mancomunar serveis i d’elaborar
projectes comuns a benefici i interès dels habitants del municipi.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès i als municipis de la
comarca del Gironès integrants de la Taula comarcal de promoció econòmica. “
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Soler pren la paraula i comenta que aquesta adhesió és per compartir
experiències i fer propostes de promoció econòmica amb els altres pobles. També
afegeix que s’està treballant en una Taula de promoció pròpia de Llagostera, que
abastarà la promoció econòmica i turística, de la qual anirà informant del seguiment.
El Sr. Postigo justifica el seu vot positiu dient que ho considera bo per al poble.
Recorda que des del Consell Comarcal del Gironès es treballa en altres àmbits com
joventut, turisme, ... i que l’equip de govern no hi participa, quan aquest tipus de
plataformes poden ser un avantatge a l’hora de compartir un tècnic, fer alguna
exposició,....
S’aprova amb els vots favorables del 13 Regidors assistents a la sessió.
B.9 Moció d’ERC sobre la creació d’una Comissió per a la recepció de la
urbanització La Canyera.
Es llegeix la següent Moció:
“Atès que l’Ajuntament de Llagostera té pendent de recepcionar diverses
urbanitzacions ubicades en el terme municipal, entre elles la Urbanització La Canyera,
que porta treballant perquè la recepció sigui una realitat des de fa uns trenta anys.
Atès que l’Ajuntament de Llagostera, a instàncies d’ERC, que va presentar una moció al
respecte, va manifestar per acord de Ple de 30 de gener de 2007 que:
Mentre no es vagin desenvolupant els diferents consells participatius previstos al
Reglament de Participació Ciutadana, tots els regidors electes de l’Ajuntament de
Llagostera podran assistir a les reunions amb veïns on es tractin interessos que
afectin a una col·lectivitat, com a mecanisme d’apropament entre els ciutadans i els
electes que legítimament els representen.

Atès que els veïns de la urbanització La Canyera, a través de la seva Junta Rectora i en
assemblea de 16 de novembre de 2008, van demanar públicament als diferents grups
polítics que formen part de l’Ajuntament un treball de col·laboració per ajudar a tirar
endavant la recepció.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC a Llagostera presenta per a la seva discussió i
aprovació pel Ple Municipal de Llagostera, el següent ACORD:
Primer: L’Ajuntament de Llagostera, crea la Comissió per la recepció definitiva de la
Urbanització La Canyera, per tal d’accelerar els tràmits per la recepció de la
urbanització.
Segon: La Comissió tindrà un caràcter consultiu, i podrà formular propostes d’actuació
que hauran de ser debatudes pels òrgans que tenen poder de decisió.

Tercer: La Comissió estarà formada pels següents membres:
L’Alcalde de l’Ajuntament de Llagostera
El regidor d’Urbanisme
Un regidor de cada grup de l’oposició
El President i Vicepresident de la Junta de Compensació La Canyera
Podrà assistir puntualment, a proposta d’algun dels sectors, altres persones que puguin
ajudar a clarificar o que pugui assessorar sobre qualsevol aspecte que tingui a veure amb
les finalitats de la Comissió.
Quart: La Comissió es reunirà, com a mínim, abans de cada Assemblea General de la
Junta de Compensació o si ho demanen un mínim de 2/3 dels seus membres. La primera
reunió, de composició de la Comissió, tindrà lloc al llarg del mes de gener de 2009.
Cinquè: Els grups de l’oposició hauran de nomenar els seus representants abans del ple
de desembre, per tal de fer pública la composició de la Comissió.
Llagostera, 19 de novembre de 2008
Eugènia Comas Alsina. “
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Navarro defensa la seva proposta tot dient que ja havia estat aprovat l’acord que
van presentar el passat gener del 2007 on es demanava la participació entre els veïns de
Llagostera i els diferents partits polítics.
Tot seguit afegeix que després de la reunió del passat 16 de novembre, la pròpia Junta
va demanar que els diferents partits polítics treballessin conjuntament per la recepció de
la Canyera. Per aquest motiu, amb la voluntat que aquesta vegada tiri endavant,
presenten aquesta proposta de comissió amb caràcter consultiu i la qual podrà formular
propostes d’actuació que hauran de ser debatudes pels òrgans que tenen poder de
decisió.
El Sr. Alcalde pren la paraula i comenta que la urbanització Font Bona s’ha desencallat
sense tenir cap comissió, per tant, l’equip de govern continuarà amb la mateixa línia de
treball. Els problemes de la urbanització la Canyera són tècnics i respecte a la reunió
passada del dia 16 de novembre, va ser convocada per la mateixa Junta de
Compensació, així doncs, ells decidien qui volien que hi assistís.
A continuació, argumenta el seu vot en contra dient que Llagostera disposa d’altres
urbanitzacions i per aquest motiu no troben idoni el fet de crear una comissió tan sols en
una.
El Sr. Torrent comenta que el seu vot serà favorable, ja que veuen positiu el fet que els
diferents grups puguin participar-hi.
El Sr. Postigo comenta que aquesta proposta té bona intenció però pensen que és
innecessària ja que hi ha diverses urbanitzacions a Llagostera amb les corresponents
juntes de compensació. El seu grup opina que potser seria la urbanització Llagostera
Residencial la que necessitaria una comissió, ja que és l’única que no disposa de Junta
de Compensació i, per tant, les actuacions les ha de fer per cooperació l’Ajuntament.
Respecte a la darrera assemblea, lamenten el tarannà del nou President de la Junta i
d’altres veïns ja que en alguns moments van ser maleducats. A més, també va afegir que
l’assistència que va tenir per part dels veïns va ser petita en comparació de les altres

assemblees. Aquest fet els fa pensar que potser les coses no s’estan fent de la manera
que s’haurien de fer i, per tant, la gent no està motivada per assistir-hi ja que no veuen
que els temes vagin endavant. Malgrat això el seu grup continuarà assistint a les juntes
de compensació sempre que se’ls convidi per fer seguiment del que es faci i participar
activament quan així ho considerin.
El Sr. Galobardes opina que s’hauria de tenir respecte a les Juntes i no comentar el seu
comportament i afegeix que s’està treballant sobre els temes varis que queden per
resoldre amb l’ajuda dels tècnics i l’equip jurídic.
Respecte a l’assistència en les assemblees, considera que és a criteri de la Junta de
Compensació el fet d’escollir les persones que hi hagin d’assistir.
El Sr. Alcalde demana sobretot que es tingui en compte a comentar el tema de l’ordre
del dia i no diversificar els punts durant les intervencions.
El Sr. Navarro tanca el punt dient que s’ha presentat tan sols per a la urbanització la
Canyera perquè han estat ells qui han demanat la creació d’aquesta comissió, per tal que
hi hagués un espai de participació.
Es rebutja amb els vots en contra de CiU, IxLL i ICV-EUiA i els vots a favor del
PSC i ERC.
B.10 Moció del PSC per a la creació d’un servei de voluntariat dedicat a protecció
escolar.
Es llegeix la següent Moció:
“Atès que la Policia Local de Llagostera té encomanades les tasques de seguretat
ciutadana i seguretat viària.
Atès que és evident la manca de recursos humans i materials que té la nostra Policia
Local.
Atès que al nostre municipi hi ha dues escoles, dues llars d’infants i un institut i que per
al curs vinent està previst el tancament de l’escola Nostra Sra. Del Carme i l’obertura
d’una nova escola en una altra zona.
Atès que hi ha experiències, en altres poblacions, del bon funcionament de la proposta
que plantegem.
I amb la intenció de:
 Alliberar a la Policia Local d’unes actuacions puntuals diàries.
 Millorar la seguretat en l’accés a les escoles i llars d’infants
 Promoure els valors del voluntarisme a la nostra població.
Proposem que es creï un grup de persones voluntàries que puguin regular el trànsit i
facilitar l’accés als centres escolars a les hores d’entrada i sortida.
Aquestes persones haurien d’estar formades per la pròpia Policia Local amb els
coneixements i les indicacions bàsiques per poder realitzar de forma eficaç i segura la
seva funció. I s’haurien d’equipar com a mínim amb armilles reflectants i
intercomunicadors per estar en contacte amb la Policia.
La Policia Local establiria els punts en els quals és possible la substitució d’un agent i
els corresponents quadrants de servei.

Per tot això, proposem l’adopció dels següents acords:
1. Promoure la creació d’un grup de persones que amb caràcter voluntari facilitin
l’accés dels vianants als centres escolars i regulin el trànsit rodat a les hores
d’entrada i sortida.
2. Dotar aquest grup, de persones voluntàries, de la formació i els equipaments
bàsics per desenvolupar la seva funció.
3. Fixar com a termini màxim d’inici d’aquest servei l’inici del curs 2009/2010
Jesús Torrent Bosch. Grup Municipal PSC. Llagostera, 18 de novembre de 2008.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Torrent defensa la seva moció dient que la proposta de creació d’un grup de
persones voluntàries és per tal d’alliberar la Policia Local en les tasques de seguretat
ciutadana i viària.
El Sr. Alcalde emplaça el Sr. Torrent perquè ho tiri endavant, exposa l’opinió de
l’equip de govern dient que consideren bona la intenció del voluntariat, però que hi
veuen inconvenients i per aquest motiu hi votaran en contra.
El Sr. Postigo argumenta que troben positiva la moció però que consideren que l’equip
de govern hauria d’estar convençut per tal de dur-la a terme ja que creuen que requereix
feina el fet d’organitzar-ho. Hi votaran a favor.
El Sr. Navarro comenta que està molt d’acord amb la moció, que espera que sigui una
manera d’involucrar la població, però no d’involucrar l’oposició a fer la feina, que
aquesta seria feina de l’equip de govern, en cap cas de l’oposició, ja que tot i estant-hi a
favor i a disposició per ajudar, no estan disposats a estirar el carro.
El Sr. Galobardes exposa la seva opinió positiva, tot i que considera que potser no
s’ha triat bé l’objecte de la moció. De tota manera, diu que se’n podria tornar a parlar si
es planteja en altres termes.
El Sr.Torrent tanca la seva intervenció dient que lamenta la posició de l’equip de
govern envers la moció presentada, ja que està demostrat en altres llocs que funciona i
per aquest motiu pensa que és possible.
Es rebutja amb els vots en contra de CiU i IxLL i els vots a favor d’ICV-EUiA,
PSC i ERC.
C) CONTROL I GESTIÓ MUNICIPAL:
C.1. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia en matèria d’organització :
-Cartipàs municipal.
El Sr. Secretari dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 1275/08 i comenta les
modificacions que hi ha hagut en el nou cartipàs municipal a resultes de la renúncia de
la Regidora Sra. Cristina Campeny Planas.

-Delegació presidència del Patronat d’Esports.
El Sr. Alcalde explica que per Decret d’Alcaldia nº 1300/2008 s’ha delegat les funcions
de la Presidència del Patronat Municipal d’Esports al Regidor Sr. Jesús Malagón
Granados.
C.2. Donar compte dels acords en matèria de personal.
El Sr. Secretari dóna compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 28-10-2008,
pel qual es contracta el Sr. Joaquim Palomo Aguilar, en règim de laboral fix, com a
oficial 2ª de la brigada municipal, amb efectes del dia 1-11-2008, després d’haver
superat la corresponent prova.
També es dóna compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 11-11-2008 pel
qual es contracta en règim laboral interí, per urgència, la Sra. Laura Vergara, com a
inspectora d’obres, pel període de tres mesos.
I finalment es dóna compte de l’acord de Junta, de data 18-11-2008, pel qual es
contracten fins el dia 31-5-2009 els Srs. Josep Puig Viñolas i Francisco-Javier García
Gómez, com a operaris de serveis múltiples de la brigada municipal, en el marc d’un
pla d’ocupació.
C.3.Donar compte de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu
692/2006 interposat per Rec Madral, Companyia d’Aigües.
El Sr. Secretari dóna compte de la sentència nº 463/08, de data 10-10-2008, del Jutjat
Contenciós Administratiu nº 1 de Girona, per la qual s’estima en part el recurs presentat
per Rec Madral, Companyia d’Aigües, SA, i s’acorda anul·lar la resolució recorreguda,
que és concretament l’acord d’aprovació del pla director del servei d’aigua.
C.4. Resolucions d’Alcaldia.
El Sr. Secretari dóna compte de les reoslucions d’Alcaldia que van des de la número
1.249 a la 1.374/2008.
C.5. Informes d’Alcaldia
El Sr. Alcalde informa que hi ha hagut un incendi a la botiga de les bicicletes. Segons
les investigacions, ha estat a causa d’un curtcircuit. A més, com que el material que hi
havia dins ha fet molt de fum, s’ha evacuat algunes famílies que viuen al bloc de pisos.
C.6. Precs i preguntes.
El Sr. Torrent pregunta com està el tema de les obres del nucli antic en referència a la
baixada de la Costa, i les obres del Pla d’Accessibilitat, si estaran enllestides abans de
les festes de Nadal i si s’ha pres algun tipus de mesures amb les empreses que hi
treballen. Quan hi haurà més diàleg amb la gent afectada?
El Sr. Postigo, tornant al punt de la participació a les urbanitzacions, comenta que ells
personalment van demanar si podien assistir-hi. De tota manera, comenta que el fet que

hi intervinguessin va ser per les al·lusions que van rebre per part dels assistents. Acaba
dient que el motiu d’anar a aquestes reunions és per tal de disposar de la informació en
tot moment.
A més, també demana com pensa actuar l’Ajuntament davant la sentència al recurs
contenciós-administratiu interposat en el seu dia per Rec Madral, Companyia d’Aigües.
També afegeix un altre punt respecte a saber l’estat actual de la contractació del
personal de l’aula de lactants.
El Sr. Navarro demana en primer lloc que s’aclareixi el tema de la subvenció per part
de la Diputació de Girona.
A continuació el Sr. Alcalde pren la paraula i comença a respondre a les preguntes
formulades:
* Obres del Pla d’Accessibilitat i del nucli antic
Respecte a les obres del Pla d’Accessibilitat, comenta que estan donant moltes
dificultats a tots els habitants, i a més, els terminis no estan del tot acabats. Pel que fa al
tema de tenir contactes amb els veïns afectats, sí que s’han tingut i sobretot amb la Unió
de Botiguers. Comenta que ell feia de portaveu portant la direcció de l’obra. De tota
manera, diu que no complien amb els terminis a causa del tema de connexions, i a més,
estan trobant en algunes zones el subsòl més dur del que es pensaven. L’equip de
govern, després de l’escrit rebut per part de la Unió de Botiguers, va proposar que un
dels components de la Unió de Botiguers formés part del grup de visita d’obres que es
realitza els dilluns. També comenta que el tram del carrer Àngel Guimerà i la cruïlla
Sant Feliu quedarà oberta al trànsit el proper cap de setmana. De tota manera, afegeix
que encara manca la part d’asfalt ja que el carrer Àngel Guimerà no està seguint els
terminis comentats, però sí que tots dos estaran transitables per les festes nadalenques.
També va explicar la visita que va tenir per part del gerent de l’empresa UTE
LLAGOSTERA, el Sr. Francesc Vidal, per tal que comprovés els inconvenients que
estaven causant. Així doncs, es va acordar de no tocar res més fins passat festes. Durant
aquelles dates, hi ha previst que enllesteixin les dues voreres del carrer Àngel Guimerà i
habilitar el carrer perquè es pugui transitar. L’única cosa que s’ha demanat a l’empresa
és que no comencin un altre tram fins que s’hagi enllestit l’altre. Així doncs, el tram de
dalt del carrer Consellers es començarà passat festes.
I respecte a les obres del nucli antic, de moment estan dins de termini, a més, estan a
exposició pública de l’adjudicació definitiva de la direcció de l’obra . Una vegada s’hagi
fet l’adjudicació facultativa, faran el pla de seguretat i en aquest termini es farà una
exposició, a la qual hi esteu tots convidats, i els tècnics i l’empresa explicaran les fases
com executaran l’obra. De tota manera, no serà fins la segona quinzena del mes de
gener del 2009.
A més, passat festes, s’executaran les obres de la 2a fase; és a dir, una d’elles serà la
connexió amb el carrer Sant Pere i el carrer del Fred, i l’altra serà la connexió amb el
carrer del Fred i el carrer Sta. Anna.
Els tipus de materials que s’utilitzen estan examinats i supervisats pels nostres tècnics.
* Sentència del Rec Madral
El Sr. Galobardes pren la paraula i es refereix a la notícia publicada avui en el Diari de
Girona en què comenta que encara no l’ha llegit i, per tant, no sap com els periodistes
han reflectit l’entrevista que van tenir amb ell.

De tota manera, nega haver dit que les obres del dipòsit de can Pinet hagin quedat
parades a causa d’aquesta sentència amb l’empresa Rec Madral.
A continuació informa que l’equip de govern està estudiant com s’haurà de tornar a
aprovar el pla director fet per l’empresa CASSA, ja que no es va tramitar bé en el seu
moment i es va declarar la seva anul·labilitat.
* Contractació personal aula de lactants
La Sra. Vilà pren la paraula i informa que es va fer una convocatòria pública en què no
s’hi ha presentat ningú. En aquests moments s’estan plantejant la possibilitat d’ampliar
la convocatòria o bé la deixaran deserta. Aprofita l’ocasió per demanar-los si saben
d’algú que pogués estar interessat en l’oferta.
* El conveni amb la Diputació
La Sra. Vilà pren la paraula i explica que amb el Sr. Villena, en nom de Llagostera
Solidària, van anar a exposar el projecte a la Diputació de Girona. El projecte els va
interessar molt i es va acordar signar un conveni entre la Diputació de Girona,
Llagostera Solidària i l’Ajuntament de Llagostera aportant el mateix import la Diputació
i l’Ajuntament.
Tot seguit, el Sr. Torrent pregunta si s’ha signat algun conveni amb el Departament de
Salut respecte al control alimentari.
La Sra. Vilà respon que no s’ha realitzat cap tràmit al respecte.
Tot seguit, el Sr. Postigo fa un seguit de preguntes:
. Atès que les obres del Centre Cultural estan aturades voldrien saber quines són les
previsions de l’equip de govern en relació al canvi d’empresa.
. Si els materials de construcció que s’acumulen al costat de la riera de la Policia Local
paguen algun tipus d’ocupació d’espai públic.
. Sobre els fanals torts que hi ha en el carrer Carrilet i a d’altres punts del nucli urbà.
. La previsió dels sentits de circulació. Afegeix si el carrer Almogàvers quedarà d’un sol
sentit o bé si és només provisional.
. Si s’han fet les liquidacions del carrer Puig del General, carrer Ramal i carrer
Canalejas, i els canvis que s’han realitzat en aquests dos últims carrers respecte al tema
d’arbres i guals.
A continuació la Sra. Masdevall fa una sèrie de consultes:
. Comenta que el dia 11 de novembre se’ls va convocar a una reunió pel tema dels
criteris a l’hora de distribuir els alumnes que el curs vinent aniran a les dues escoles. En
aquesta reunió se’ls va dir que els arribaria la proposta que faria l’equip de govern, però
a l’ultima Comissió informativa se’ls ha comunicat que primer passaria pel Consell
escolar municipal i vol manifestar la seva desil·lusió per no poder participar en aquesta
proposta. La pregunta que fa a la Regidora Sra. Montse Vilà és quin camí seguirà
aquesta proposta. Sí primer anirà a Junta de Govern, després al Consell Escolar,...?
També li pregunta a en Josep Aliu com es constitueixen aquestes comissions que hi ha
al poble, per exemple ara hi ha la de música clàssica i a ells tampoc se’ls ha fet arribar
res.
I per acabar li pregunta al Sr. Alcalde el següent: El passat 19 de novembre es va fer un
reconeixement a una senyora que feia 100 anys. Ella hi va assistir perquè era coneguda
seva i per invitació de la família, però li ha sorprès que no se li digués res com a
Regidors de l’oposició.

La Sra. Eugènia Comas pregunta com està el tema de venda de parcel·les de la zona
industrial i com està el tema del futur pàrking municipal del passeig Pompeu Fabra.
El Sr. Alcalde respon que, en relació al tema del material a la via pública a prop de la
Policia, ja s’ho mirarà i que si ocupa espai públic és clar que ha de pagar.
Sobre els diversos fanals fets malbé que hi ha al poble, que normalment són producte de
les obres, diu que ho haurien de pagar els constructors i que quan la tècnica municipal
va a fer la inspecció per donar llicència de primera ocupació que ho comprovi. També
diu que ho vigilarà la Policia .
Quant al sentit de la circulació del carrer Almogàvers, serà de sentit únic.
El Sr. Secretari informa que, en relació a les quotes d’urbanització del Puig del
General, ja hi ha els números fets però queda pendent el tema de la parcel·la propietat de
l’Ajuntament i sobre el carrer Canalejas i Ramal, en el proper Ple segurament es
portaran a aprovació la liquidació de les contribucions especials.
El Sr. Galobardes informa sobre el tema de l’espai interior, que no li agrada dir
pàrking, i els usos que s’hi puguin donar. Que de moment no pot donar cap informació
perquè s’està en negociacions amb el propietari Sr. Vidal de Llobatera. Que tan bon
punt pugui, ja informarà de tot.
El Sr. Secretari informa sobre les parcel·les de la zona industrial que es trauran a
subhasta. Hi ha com dos pacs. El primer ja ha sortit publicat al BOP, en el DOGC,
també es publicarà en algun diari de difusió provincial i a la web de Llagostera. I l’altre
pac es va aprovar a l’última Junta de Govern Local.
La Sra. Eugènia Comas fa un prec en el sentit que atès que, les obres de can Roig
estan parades, es treguin unes tanques i a l’espai que hi queda s’hi pugui aparcar.
El Sr. Galobardes li respon que mentre hi hagi un adjudicatari de les obres ell n’és el
responsable i en té la possessió, per tant no es pot tocar res, encara que ens agradaria.
Respon al Sr. Postigo que en el proper ple l’informarà de les previsions en relació a
l’empresa que ha d’executar les obres.
El Sr. Postigo pregunta si les parcel·les que es treuen a subhasta són dues del carrer
Indústria i l’altra és la que està en el carrer que encara s’ha d’urbanitzar. I es treu a
subhasta sense estar urbanitzat el carrer?
El Sr. Galobardes respon que les despeses aniran a càrrec de DPC.
La Sra. Montserrat Vilà contesta a la Sra. Masdevall que en relació als criteris a l’hora
de distribuir els alumnes per al curs vinent encara no hi ha res decidit. Que es deixa
sobre la taula per contestar en el proper Ple.
El Sr. Alcalde diu que, en relació als actes de la senyora que va fer els 100 anys, no es
va fer amb mala fe el fet de no convidar-los. Que ja s’ho apunta per la propera vegada i
que ja ho tindrà en compte.

El Sr. Aliu respon a la pregunta feta per la Sra. Masdevall i li diu que de comissions no
n’hi ha. Que són gent del poble amb inquietuds pel teatre, per la música clàssica que
se’ls escolta des de l’àrea de cultura i es tiren endavant els diferents actes que proposen.
La Sra. Masdevall vol aclarir el següent tema: Tenint en compte que aquest és l´últim
ple de novembre i el 9 de desembre se’ns convocarà a un Consell escolar municipal i
compta que potser es portarà la proposta de l’equip de govern del repartiment dels
alumnes de les dues escoles, entén que la proposta primer anirà a Consell escolar i
després a Ple.
El Sr. Alcalde respon que aquí hi ha una cosa que està molt clara i la Montse Vilà ha
dit que ja ho explicarà i que la resposta no necessariament li ha de donar en el Ple.
El Sr. Ramon Soler vol fer un prec a la Sra. Masdevall en el sentit que de tant en tant
tingués una mica d’actituds constructives, perquè amb això de la participació el té
completament desconcertat ja que per un costat demana participar i per l’altre quan es
tracten temes que tenen una certa confidencialitat i es manté un cert pacte que això es
discutirà... però lamenta molt aquestes sortides de to. Pel que fa a la participació, no és
cert que no se’ls deixi participar. Per la part que l’afecta se’ls ha convidat a moltes coses
i encara espera resposta. Per posar un exemple, els he convidat a l’organització de la
fira del bolet i mai han vingut.
La Sra. Masdevall manifesta que en el tema de participar fan tot el que poden. I que de
participar en coses sempre hi són molt presents. També són gent que té una bona
trajectòria associativa. I que li sorprèn molt que el Sr. Soler li faci aquests retrets.
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts i cinc minuts de dotze de la nit,
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta que é signada pel Sr. Alcalde amb mi
el Secretari, que ho certifico.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

ACTA Nº 14/2008 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT FET EL DIA 22 DESEMBRE DE 2008.A la vila de Llagostera a les nou i cinc minuts del vespre del dia vint-i-dos de desembre
de l’any dos mil vuit es reuneix el Ple Municipal per tenir sessió ordinària sota la
Presidència de l’Alcalde Sr. Fermí Santamaría Molero i amb l’assistència dels Regidors
Srs. Josep Aliu Mundet, Montserrat Vilà Añón, Xavier Vilella Bayé, Jesús Malagón
Granados, Jesús Torrent Bosch, Santiago Masip Campos, Lluís Postigo García,
Montserrat Masdevall Roca, Antoni Navarro Robledo i Eduard Galobardes Jorba.
El Sr. Ramon Soler Salvadó i la Sra. Eugènia Comas s’incorporaran al moment que es
dirà.
Actua de Secretari el Sr. Norbert Bes i Ginesta.
ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit:
A.1 Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 26-11-2008.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries:
B.1. Modificació puntual del POUM per regular les edificacions auxiliars (estacions
transformadores alineades a vial).
B.2. Acord d’aprovació de la liquidació de les contribucions especials corresponents a
les obres dels carrers Canalejas i Ramal.
B.3. Acord de ratificació de l’acord de Junta de Govern Local relatiu a l’adhesió al
Pacte de Salut, i creació del Consorci.
B.4. Acord relatiu a la no zonificació del municipi als efectes de la preinscripció i
matrícula del curs 2009-2010.
B.5. Acord per donar el nom de plaça de l’Exili a un espai públic de Llagostera.
B.6. Acord de delegació d’acords d’aprovació de projectes i contractació d’obres del
Fons estatal d’inversió local en la Junta de Govern Local.
B.7. Acord de modificació de les retribucions dels càrrecs electes.
B.8. Acord d’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals per a l’exercici 2009.
B.9. Acord d’aprovació inicial del Pressupost municipal de l’exercici 2009 i la plantilla
i relació de llocs de treball.
B.10. Proposta d’acord d’ICV-EUiA relativa als 60 anys de la Declaració Universal dels
Drets Humans.
C) Control i Gestió Municipal:
C.1. Resolucions d’Alcaldia.
C.2. Informes d’Alcaldia
C.3. Precs i preguntes.
A) ASSUMPTES DE TRÀMIT:
A.1 Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 26-11-2008.

S’aprova per unanimitat amb les esmenes presentades pel Sr. Lluís Postigo i que ja
s’han incorporat a l’acta.
B) DICTÀMENS, PROPOSTES O MOCIONS RESOLUTÒRIES:
S’altera l’ordre del dia a l’empara de l’article 91.3 del ROF.
B.1 Acord d’aprovació de la liquidació de les contribucions especials corresponents
a les obres dels carrers Canalejas i Ramal.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa General del dia 16-12-2008:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 de novembre de 2006, va acordar la
imposició de contribucions especials per executar les obres del projecte d’enllumenat
públic i pavimentació de la vorera del tram comprès entre la plaça del Carril i la cruïlla
de la ctra. de Girona a Sant Feliu. El cost total previst de les obres es va fixar en
171.554,58 euros i es va determinar la quantitat de 56.804,68 euros com a quantitat a
repercutir en els beneficiaris, corresponent al 33,1117244 % del cost total suportat.
Un cop finalitzades les obres del projecte d’enllumenat públic i pavimentació de la
vorera del tram comprès entre la plaça del Carril i la cruïlla de la ctra. de Girona a Sant
Feliu, s’ha de procedir a girar la liquidació definitiva de l’expedient de Contribucions
Especials. Les dades resultants dels expedients de Contribucions Especials són les
següents:
Cost total de l’obra : 173.079,90 euros
Import a repercutir en els beneficiaris : 57.309,74 euros
Vistos els articles 15.1, 17.1, 58, i 28 i ss. del Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, on es regulen la
imposició i l’ordenació de les Contribucions Especials, els articles 22.2.e) i 47.3.h) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en què es determina la
competència del Ple i el quòrum necessari per a la imposició i l’ordenació de tributs i,
entre ells, les Contribucions Especials, i l’Ordenança Fiscal número 13, reguladora de
les Contribucions Especials a Llagostera,
És per tot això que la Comissió Informativa General proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Liquidar l’expedient de Contribucions Especials per al finançament de les
obres del projecte d’enllumenat públic i pavimentació de la vorera del tram comprès
entre la plaça del Carril i la cruïlla de la ctra. de Girona a Sant Feliu.
Segon.- Procedir a exigir dels contribuents especialment afectats la liquidació definitiva,
segons figura a l’expedient administratiu.
Tercer.- Comunicar el present acord a la Intervenció i la Recaptació municipals.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Eduard Galobardes explica que, una vegada acabades les obres del carrer
Canalejas i en base als informes emesos pels tècnics municipals, es presenta la

liquidació que permetrà determinar quina és la part en la qual, a través de contribucions
especials, han de contribuir els veïns afectats per aquesta obra.
Seguidament detalla l’import total de les obres, l’import que pagaran els veïns afectats i
l’import corresponent a l’Ajuntament.
El Sr. Jesús Torrent mostra la seva conformitat.
El Sr. Lluís Postigo diu que estan d’acord amb la liquidació i que el seu vot serà
favorable però diu que creu que s’hauria de requerir el propietari de la Torre perquè
subsanés l’aportació de terres i d’aigües plujanes que acaben a la vorera i a la carretera
de davant de Promacor. També diu que a continuació de can Japic hi ha un tram en el
qual no hi ha ni entrades ni sortides de camions, que dóna darrera d’uns habitatges i que
també s’ha pavimentat i creu que s’hi hauria d’haver posat panots. I per últim diu que
troben a faltar que des de can Bernis fins a Casa Blanca no s’hagin plantat arbres.
El Sr. Antoni Navarro diu que el seu vot serà a favor.
El Sr. Eduard Galobardes respon al Sr. Postigo en el sentit que s’han trobat diverses
deficiències a l’hora d’executar el projecte, com ara que en el tros de can Bernis a Casa
Blanca l’Ajuntament va tramitar un projecte i el va aprovar sense tenir en compte que
allò tenia propietari i que, per tant, abans de començar l’obra s’havia d’expropiar o
arribar a un acord amb els propietaris, cosa que ens ha obligat a fer la vorera molt més
estreta, però l’amplada de vorera no ens permet posar-hi arbres i els serveis que hi
passen soterrats han de passar a unes determinades distàncies. Sobre el tema de
pavimentar-ho i no posar-hi panots, s’han seguit criteris tècnics i d’economia i també
perquè és més resistent. Sobre el tema de la baixada de terres a l’entrada de la Torre
Albertí, si aquestes se’n van cap a la carretera es requerirà els propietaris, però quan es
produeixi aquest fet, mai abans.
S’aprova per unanimitat dels 11 Regidors assistents a la sessió.
B.2 Acord de ratificació de l’acord de Junta de Govern Local relatiu a l’adhesió al
Pacte de Salut, i creació del Consorci.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa General del dia 16-12-2008:
“La Junta de Govern Local, en sessió de 2 de desembre de 2008 va acordar:
Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Llagostera d’adherir-se al Govern
Territorial de Salut del Gironès-Pla de l’Estany-Selva Interior.
Segon.- Aprovar l’esborrany de Pacte de Salut per al Gironès-Pla de l’Estany-Selva
Interior, pendent de subscriure entre el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera.
Tercer.- Facultar l’Alcalde tant àmpliament com en Dret sigui possible per a l’execució
d’aquest acord.
Quart.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple de l’Ajuntament en la propera sessió
que se celebri, i iniciar l’expedient de creació del consorci del Govern Territorial de
Salut del Gironès-Pla de l’Estany-Selva Interior i els seus Estatuts.

Per això es proposa al Ple l’acdopció del següent ACORD:
Primer.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 2 de desembre de 2008 en
relació al Pacte de Salut per al Gironès-Pla de l’Estany-Selva Interior.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.”
S’aprova per unanimitat dels 11 Regidors assistents a la sessió.
B.3 Acord relatiu a la no zonificació del municipi als efectes de la preinscripció i
matrícula del curs 2009-2010.
En aquest punt s’incorporen els Regidors Srs. Ramon Soler i Eugènia Comas.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa General del dia 16-12-2008:
“El proper curs 2009-2010 cessarà l’activitat el Col·legi Ntra. Sra. del Carme i entrarà
en funcionament un nou Centre d’Educació Infantil i Primària.
Per això cal que l’Ajuntament proposi al Departament d’Educació l’opció a seguir en el
procediment d’admissió de l’alumnat als centres sufragats amb fons públics.
Vist el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió
de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics,
Vist l’acord pres per unanimitat pel Consell Escolar Municipal en sessió de 16 de
desembre de 2008, el qual aquesta Comissió informativa assumeix íntegrament,
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- No zonificar el municipi per a la preinscripció i matrícula del curs 2009-2010.
Segon.- Proposar al Departament d’Educació la ratificació dels següents criteris per
aplicar el curs 2009-2010:
a) Assignar al CEIP nou els alumnes procedents del Col·legi Ntra. Sra. del Carme
b) Assignar al CEIP nou els alumnes usuaris del transport no obligatori, llevat dels
casos en què tinguin germans escolaritzats en el CEIP Lacustària.
c) Que la Comissió d’Escolarització de Llagostera del proper curs mantingui els criteris
de distribució equitativa dels nens amb necessitats específiques.
Tercer.- La Comissió d’Escolarització de Llagostera farà el seguiment al llarg del curs.
Quart.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials a Girona del Departament
d’Educació.”
Es produeixen les següents intervencions:
La Sra. Montserrat Vilà pren la paraula per explicar que el curs vinent cessa l’activitat
el Col·legi Ntra. Sra. del Carme i entrarà en funcionament el nou CEIP, per tant,
Llagostera, en tenir dos centres de titularitat pública, des d’Educació s’ha demanat que
l’Ajuntament es pronunciï sobre quins seran els criteris per distribuir l’alumnat.
Ens hem inclinat per no zonificar i deixar llibertat a les famílies per escollir el centre,
però introduint algunes correccions. Per això aquesta proposta diu que la Comissió
d’Escolarització distribuirà de manera equitativa tots els alumnes amb necessitats
educatives especials. Igualment tothom que utilitzi el transport escolar anirà al nou
centre perquè l’autobús no hagi de fer dues rutes. Un altre criteri és que els alumnes del
Ntra. Sra. del Carme vagin al nou centre.

Segur que aniran sortint problemes i reclamacions, que la Comissió d’Escolarització on
hi està representada tota la comunitat educativa, anirà resolent i finalment els recursos
els resoldrà el Director d’Educació de Girona.
També cal dir que si la experiència d’aquest any ho aconsellés, el proper es podria optar
per zonificar-ho, que ja es valorarà.
El Sr. Jesús Torrent diu que el seu vot serà favorable, atès que és un acord pres per
unanimitat pel Consell Escolar Municipal en sessió de 16 de desembre de 2008. Els
acords que es prenen han de passar pel sedàs del Departament perquè siguin ajustats a
la norma.
La Sra. Montserrat Masdevall diu que el seu vot també serà a favor. Trobar un acord
que funcioni és gairebé impossible, però hi donem suport ja que s’ha comptat amb
l’assessorament tècnic de l’Inspector de zona. Igualment trobem correcte que es pugui
revisar anualment. També hi haurà la comissió de matriculació que farà el seguiment
durant tot l’any.
La Sra. Eugènia Comas diu que quan es parlava de zonificació del municipi, des del
seu grup el que es volia és que s’establissin uns criteris a l’hora d’assignar alumnes de
diferents llocs del municipi a les dues escoles. Els alumnes amb necessitats educatives
especials ja bé marcat per llei, per tant, serà igual que ara. I en el cas del transport
escolar, seguirà essent a les dues escoles, però s’intentarà que la gent que l’utilitzi a
l’hora de matricular-se vagi al nou CEIP.
Diu que el seu vot serà favorable, comptant amb la confiança de l’Inspector i dels
Directors de les dues escoles.
S’aprova per unanimitat dels 13 Regidors assistents a la sessió.
B.4 Acord per donar el nom de plaça de l’Exili a un espai públic de Llagostera.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa General del dia 16-12-2008:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 d’octubre de 2008, va acordar iniciar
l’expedient per donar a l’espai públic situat al carrer de Tossa on hi ha el monument en
record de l’exili el nom de Plaça de l’Exili.
Exposat al públic el dit acord pel termini de 20 dies sense que s’hi hagin presentat
al·legacions,
per tal de complir el que disposa el Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament
de Llagostera, cal elevar l’acord a definitiu.
Per tant, la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Assignar a l’espai públic situat al carrer de Tossa on hi ha el monument en
record de l’exili el nom de Plaça de l’Exili.”
S’aprova per unanimitat dels 13 Regidors assistents a la sessió, que mostren la
seva satisfacció perquè es doni aquest nom a la plaça.

B.5 Modificació puntual del POUM per regular les edificacions auxiliars (estacions
transformadores alineades a vial).
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa General del dia 16-12-2008:
“Els serveis tècnics municipals han elaborat una modificació puntual del POUM
respecte l’article 64 “Construccions auxiliars”.
De conformitat amb l’article 94 del Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, la modificació de qualsevol dels elements
d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació.
Correspon al Ple de la Corporació l’aprovació inicial i provisional de la modificació,
d’acord amb el que disposen els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
El quòrum necessari per a la seva vàlida aprovació és el de majoria absoluta.
En base a l’exposat, atès el que disposen els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 83 del Decret Legislatiu
1/2005, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, es proposa
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de l’article 64 “Construccions
auxiliars” del POUM de Llagostera, segons documentació redactada pels serveis tècnics
municipals en data 12 de novembre de 2008.
Segon.- Sotmetre la documentació aprovada inicialment al tràmit d’informació al públic
durant un termini de 1 mes, i convocar-la mitjançant la publicació d’edictes al BOP,
diari El Punt i tauler d’anuncis municipal.
Tercer.- Declarar innecessari el tràmit d’audiència a d’altres ajuntaments, en la mesura
que l’àmbit de la modificació no confina amb cap altre terme municipal.
Quart.- Suspendre la tramitació de llicències amb l’abast previst a l’article 71.1 del
Text refós de la Llei d’urbanisme per tot el terme municipal en la mesura que la
normativa vigent i les noves determinacions de l’aprovada es contradiguin. Es podran
concedir les que, fonamentades en el règim vigent, siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament inicialment aprovat.
Publicar aquesta suspensió al BOP, amb el benentès que tindrà una durada màxima de
dos anys a comptar d’aquella publicació oficial.
En qualsevol cas, els efectes de la suspensió s’extingiran amb l’entrada en vigor de la
modificació per raó de la publicació de la seva aprovació definitiva.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Eduard Galobardes explica que és una iniciativa a proposta dels tècnics de la
casa a partir de trobar-se amb un problema pràctic i diu que la normativa en zona
industrial, que és el que s’intenta solucionar en aquest acord, prohibeix que
determinades construccions auxiliars es facin adossades a la línia de façana, és a dir
obliga que totes les construccions quedin retirades i quan una industria vol instal·lar un
comptador o un transformador no el pot posar a la línia de façana i si el posa dins del
cos de l’edificació perd superfície de l’activitat industrial i les companyies volen
controlar els comptadors sense haver d’entrar a dins la indústria. Per tal de resoldre

això, els tècnics municipals han fet una proposta per tal que es permeti que les
construccions auxiliars destinades a comptadors o a transformadors es puguin posar a la
línia de façana i també regula la distància amb la finca amb què confronta.
El Sr. Jesús Torrent diu que hi votaran a favor perquè varen trobar correcta
l’explicació que se’ls va fer des de la Comissió informativa.
El Sr. Lluís Postigo manifesta que abans de donar el sentit del vot diu que va preguntar
a la Comissió informativa a partir de quina data varen sorgir aquests problemes que ara
comporten aquesta modificació puntual del POUM, quins casos s’havien donat i si es
podia comprovar si afectava o no el sector SUD-12.
El Sr. Eduard Galobardes contesta al Sr. Postigo i diu que afectarà qualsevol àmbit de
la zona industrial on hi hagi una tipologia d’edificació que quedi reculada. En relació a
la primera pregunta, diu que ja va dir a la Comissió informativa que hi havia dos casos.
El Sr. Lluís Postigo diu que en tot cas el seu vot serà l’abstenció.
La Sra. Eugènia Comas diu que ells hi votaran a favor.
S’aprova amb els vots a favor de CiU, IxLL, PSC i ERC i l’abstenció d’ICV-EUiA.
B.6. Acord de delegació d’acords d’aprovació de projectes i contractació d’obres
del Fons estatal d’inversió local en la Junta de Govern Local.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa General del dia 16-12-2008:
“El Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, crea un Fons Estatal d’Inversió Local
i un Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i l’Ocupació i
s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament.
Atès que l’article 3 del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, estableix que s’ha
de tractar d’obres de nova planificació, l’execució de les quals no estigui prevista en el
pressupost de l’exercici 2009.
Atès que l’article 9 del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, determina el
caràcter urgent de la contractació de les obres finançades d’acord amb aquesta norma.
Atès que a l’empara de l’article 22 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació dels projectes
d’obres i serveis quan no sigui competent per a la seva contractació o concessió
l’Alcalde i quan no estiguin encara previstos en els pressupostos.
L’òrgan competent per efectuar la present contractació i tramitar l’expedient de
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 30/2007 serà l’Alcalde, atès
que li correspon competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes
d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials i els contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros,
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys,
sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge

indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada. No obstant això, aquesta competència es troba delegada en la Junta de
Govern Local per Decret de l’Alcaldia de data 29 de juny de 2007. En cas que se superi
el llindar indicat la competència correspon al Ple.
Atesa la immediatesa i la urgència en la presentació, l’aprovació i la contractació de les
obres derivades dels projectes que té la voluntat de presentar l’Ajuntament en aquesta
convocatòria, que finalitza el proper 24 de gener, es considera convenient delegar la
competència atribuïda al Ple en la Junta de Govern Local, d’acord amb l’article 22-4 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local l’adopció dels acords per a l’aprovació
dels corresponents projectes d’obres i llur contractació, si s’escau, que es presentin en el
marc del Fons Estatal d’Inversió Local, creat pel Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de
novembre.
Segon.- Informar els membres de la Comissió Informativa dels acords que es prenguin
sobre aquesta qüestió.”
El Sr. Secretari explica que aquest acord ve motivat arran de la publicació del Reial
Decret Llei 9/2008 pel qual es crea un Fons Estatal d’Inversió Local i un Fons Especial
de l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i l’Ocupació i s’aproven crèdits
extraordinaris per atendre el seu finançament. Concretament en aquest acord es proposa
delegar en la Junta de Govern Local l’adopció dels acords per a l’aprovació dels
corresponents projectes d’obres i llur contractació.
El Sr. Alcalde diu que l’obra que està projectant presentar l’Ajuntament és la connexió
de les aigües plujanes del centre del poble i conduir-les pel passeig Tomás Boada a
l’altre costat del pont de la carretera de Tossa.
Es fa aquesta delegació en la Junta de Govern perquè s’ha de presentar abans del 24 de
gener i executar dintre l’any 2009.
El Sr. Jesús Torrent diu que aquest fons estatal destina a Llagostera 1.300.000—euros,
que són molts diners. Però vol fer constar que els hauria agradat que com a membres
d’aquest Ajuntament se’ls hagués consultat quins projectes haurien prioritzat a l’hora
de destinar aquests recursos.
El Sr. Lluís Postigo diu que un tema de la importància d’aquest mereixeria un debat en
el principal òrgan municipal, que és el Ple. Diu que a ells no els serveix d’excusa el poc
termini que hi ha per presentar els projectes perquè de la mateixa manera que es fa una
Junta de Govern també es pot convocar un Ple extraordinari i amb això no vol dir que
els sembli malament el projecte en el qual l’Ajuntament està treballant. També s’hauria
de veure si en aquest mateix projecte no només s’hi contempla la recollida d’aigües
plujanes del centre del poble sinó que creu que també s’hauria de resoldre el problema
de les plujanes i del clavegueram del passeig Romeu-final avgda. del Gironès i el
projecte de la rotonda de la plaça del Carril.
Això és el que ens porta a no votar a favor d’aquesta proposta.
El Sr. Antoni Navarro coincideix a dir que no s’ha donat peu que els grups de
l’oposició hi puguin dir la seva. Senzillament el que s’ha fet ha estat informar-los. Ja

han manifestat que aquest projecte d’entrada els semblava bé però que hi introduirien
algunes esmenes com que en comptes d’anar la conducció pel carrer Jaume I ho fes pel
carrer Dr. Fleming i solucionar els problemes de clavegueram que de sempre tenen els
carrers Migdia i Bonaire.
El Sr. Alcalde diu que en el Pla d’accessibilitat que s’està fent s’han separat les aigües
plujanes de les negres i ara en aquests moments connecten a un tub de 30, això vol dir
que el dia que plogui molt les tapes dels embornals de la plaça de Catalunya potser
saltaran i el que l’Ajuntament vol és solucionar això i no es poden gastar més
d’1.300.000—euros. Pel que fa a la rotonda de la plaça del Carril, sí que hi ha un
projecte, però fins i tot l’equip de govern anterior estava estudiant que fos Carreteres qui
l’executés, atès que és un projecte que puja a 400.000—euros.
Sobre el tema de comptar amb l’oposició diu que ells varen creure que era un projecte
important per solucionar un problema d’inundacions que hi ha a la part baixa del poble
quan plou molt.
El Sr. Eduard Galobardes manifesta que la lògica i la urgència els fa decantar per
aquest projecte i que els tècnics estan estudiant l’aportació feta pel Sr. Navarro. I critica
la forma en què s’ha tramitat el procés del fons estatal d’inversions.
El Sr. Jesús Torrent diu que la intervenció del Regidor d’Urbanisme l’ajuda a canviar
el sentit del seu vot, perquè sembla que dóna peu d’alguna manera a entreveure que això
no es podrà fer. Tots els Ajuntaments dels voltants hi estan treballant de pressa i amb
molt d’esforç, treballant-hi molta gent però amb eficàcia i amb il·lusió i això no ho veig
aquí i em preocupa. Per tant, si l’Ajuntament no necessita l’oposició per parlar del
projecte tampoc la necessita per delegar tota la competència en la Junta de Govern.
El Sr. Lluís Postigo diu que vol afegir que algú pot interpretar que no hi havia altres
possibilitats que la de tirar endavant aquest projecte, que a ells ja els sembla bé, sempre
i quan s’executi i que ja ha comentat en alguna reunió que hi ha projectes que només
estan pendents de l’actualització del pressupost, com és el del dipòsit d’aigua de can
Pinet, el de la llar d’infants El Niu, el projecte bàsic del passeig Pompeu Fabra o la
rotonda de la plaça del Carril.
El Sr. Antoni Navarro demana que si realment es té en consideració la proposta
aportada pel seu grup, voldria tenir una entrevista amb els tècnics i el Regidor
d’Urbanisme per parlar-ne.
El Sr. Alcalde intervé per dir que d’il·lusió en tenen molta, si no fos així ja creuaria la
porta i marxaria. També diu que si han prioritzat aquest projecte és perquè creuen que és
el més just per la problemàtica de les inundacions a la part del Carril. Que ja treballen
en el projecte del condicionament del Niu, però amb la nova llar ja no és tan urgent i en
relació a la rotonda del Carril lluitaran perquè la faci Carreteres.
Però que lluitaran perquè l’actuació que presentaran al Fons Estatal s’executi dins els
terminis reglamentaris.
Pel que fa a la reunió amb el Sr. Navarro, ja delega en el Regidor perquè els convoqui.

El Sr. Eduard Galobardes diu que s’alegra de l’actitud col·laboradora de l’oposició i
que si l’equip de govern ha triat aquest projecte és perquè afecta la seguretat de les
persones en evitar les inundacions a la part baixa del poble. Bàsicament el que es pretén
fer és que el passeig Romeu tingui una canalització prou ampla per emportar-se’n les
aigües plujanes i abocar-les a la riera després del pont del Carril.
El Sr. Lluís Postigo diu que ells estan en contra de la delegació en la Junta de Govern,
no del projecte, i que si es fan reunions per parlar-ne ells també hi volen ésser-hi
presents.
S’aprova amb els vots a favor de CiU, IxLL i ERC i els vots en contra del PSC i
d’ICV-EUiA.
B.7. Acord de modificació de les retribucions dels càrrecs electes.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa General del dia 16-12-2008:
“El Ple de l’Ajuntament de data 11 de juliol de 2007 va acordar establir el règim de
retribucions del Sr. Alcalde i el règim d’indemnitzacions dels regidors de la Corporació.
Atès que la situació econòmica de crisi a nivell mundial, que es caracteritza per la
inestabilitat borsària i la manca de liquiditat de les entitats financeres, que també afecta
Catalunya, ha provocat un increment significatiu de la taxa d’atur i una situació de
desacceleració econòmica en general, que aconsellen l’adopció de mesures de contenció
de la despesa.
Atès que l’article 166-2 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, disposa que els membres
de les Corporacions locals poden rebre indemnitzacions en la quantia i condicions que
acorda el Ple de la Corporació.
És per tot això que es proposa a la Comissió Informativa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 11 de juliol de 2007, relatiu
al règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació i a la dotació
econòmica per als grups polítics, en el sentit de no augmentar-les per a l’exercici 2009
segons IPC de Catalunya.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Ramon Soler pren la paraula i manifesta que el que es pretén és modificar un
dels acords que hi havia al principi de la legislatura en el qual es fixaven les
retribucions dels càrrecs electes dels diferents grups municipals i figurava que
s’actualitzarien anualment segons l’IPC. Per tant, el que ara es vol acordar és que els
diferents Regidors i Grups Polítics tinguin les mateixes retribucions que durant l’any
2008.
El Sr. Jesús Torrent diu que hi estan d’acord. Que és una mesura simbòlica, però que
si aquesta contenció va acompanyada per altres, que ja ho veuran quan es tracti el
proper punt de l’ordre del dia, ja hi estan d’acord.

La Sra. Montserrat Masdevall diu que ells també hi votaran a favor encara que sigui
un fet simbòlic dintre del pressupost, tal i com ha dit el Sr. Torrent. Diu que al Ple de
l’octubre de 2007 ja es varen manifestar en contra de les retribucions als càrrecs electes
per un tema molt puntual com és el sou de l’Alcalde.
La Sra. Eugènia Comas diu que ells ja varen demanar fa un parell de mesos que les
retribucions dels Regidors i Alcalde es reduïssin un 10% per a l’any 2009. Que no
votaran en contra de la proposta, però que els hagués agradat que s’hi apliqués aquest
10%. Ho entenem com un tema simbòlic però també com un estalvi que es fa a
l’Ajuntament. Si a les retribucions s’hi suma l’import del telèfon mòbil de cada regidor,
que també s’hauria de mirar d’estalviar al màxim, atès que a l’anterior legislatura s’ho
pagava cadascú, no és tan simbòlic sinó que és una quantitat important per a
l’Ajuntament.
El Sr. Ramon Soler vol aclarir que s’està acordant la modificació dels increments.
Que no s’entrarà en una discussió que ja es va tenir el seu dia i continua defensant que
les retribucions que es varen posar són més que raonables, només cal que es comparin
amb les dels pobles de l’entorn. I pel que fa a la despesa del telèfon, que tothom estigui
tranquil perquè si s’ha separat és per un tema de transparència i que s’estan fent gestions
per intentar reduir el que gasten totes les dependències de l’Ajuntament, que a l’any
puja a 40.000—euros. Per tant, espera que tot això contribueixi que de cares a l’any
vinent el pressupost municipal sigui el més ajustat possible i es pugui fer front a les
depeses, que són moltes.
El Sr. Alcalde aclareix que els 40.000—euros és la facturació anual de la telefonia de
totes les dependències municipals.
S’aprova per unanimitat dels 13 Regidors assistents a la sessió.
B.8. Acord d’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals per a l’exercici 2009.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa General del dia 16-12-2008:
“Vist l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió que va tenir lloc el dia 29
d’octubre de 2008, d’aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per al proper
exercici econòmic corresponent a l’any 2009.
Atès que el citat acord es va exposar al públic, segons anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província número 212 de data 4 de novembre de 2008, a l’efecte de
presentació de reclamacions, de conformitat amb el que disposen els apartats 1 i 2 de
l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Atès que dins del període previst s’han presentat les següents al·legacions :
Grup municipal del PSC
Registre d’entrada núm. 3896 13/11/2008
Grup municipal de ICV-EuiA
Registre d’entrada núm. 4180 5/12/2008
Grup municipal d’ERC
Registre d’entrada núm. 4213 de
10/12/2008

El Grup municipal del PSC demana que en tots els casos la condició per obtenir la
bonificació sigui el nivell d’ingressos, que totes les bonificacions s’atorguin a petició de
les persones interessades, i que es contempli la possibilitat d’efectuar el pagament
fraccionat dels impostos i taxes municipals a partir d’un total de 300 euros.
El Grup municipal d’ICV-EUiA formula al·legacions demanant que :
- Es fixi com a referència a l’hora de plantejar la present i les futures
modificacions l’IPC interanual de setembre a setembre.
- En relació a l’IBI, es demana condicionar la nova bonificació per a les famílies
nombroses al nivell de renda, que es tracti de l’habitatge habitual, incloure una
bonificació en relació als habitatges de protecció oficial, i en relació als
habitatges que hagin instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia provinent del sol.
- Quant a la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants, es planteja regular
els supòsits de persones amb escassa capacitat econòmica, establir una quota
mensual d’escolaritat de l’aula de lactants que sigui igual a la resta d’alumnes,
establir bonificacions per família nombrosa i per tenir més d’un fill.
- En relació a la taxa pel servei de recollida d’escombraries, es demana unificar la
quota en concepte de tractament sense cap mena de justificació diferencial entre
habitatges en zona urbana i els situats en zona rústica; aplicar a la quota en
concepte de transport i recollida dels habitatges el mateix increment
proporcional; justificar degudament les modificacions de la quota en concepte de
tractament i que ha comportat desiguals increments i disminucions per a
determinats establiments; justificar degudament les modificacions de la quota
en concepte de tractament i recollida amb desiguals disminucions i increments;
limitar les bonificacions de l’article 9 als casos que garanteixin les bones
pràctiques pels beneficis ambientals.
El Grup municipal d’ERC presenta les següents al·legacions :
-Increment general : Aplicar un increment general del 3% en les ordenances que
plantejaven una puja del 4,5%, llevat de la taxa de Cementiri municipal.
-IBI : Ampliar el termini fins a 31 de març per demanar la bonificació per família
nombrosa.
-Cementiri :No modificar la taxa de Cementiri municipal.
-Escombraries : Aplicar una bonificació per a jubilats i pensionistes del 20%, en
comptes del 30% plantejat en l’aprovació inicial, i donar l’opció d’acumular la resta de
les bonificacions, fins a un màxim total del 30%.
-Expedició de llicències urbanístiques :
Modificar l’apartat 2.a de l’article 5 en el següent sentit:
2.a. Pressupost d.obra < 622 euros 10,00
I congelar la resta de l’apartat 2 (obres menors).
Vist l’informe de Secretaria i Intervenció.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades , en els termes següents :
-Grup municipal del PSC .- Estimar parcialment les al·legacions en el sentit d’establir a
l’IBI que la bonificació per famílies nombroses es faci a instància de part.
-Grup municipal d’ICV-EUiA.- Estimar parcialment les al·legacions presentades, en el
sentit següent :
a) Establir a la Taxa per la prestació del servei de la llar d’infants quotes diferenciades a
l’aula de lactants per a residents dins i fora del municipi

b) Preveure a la Taxa per la prestació del servei de la llar d’infants una bonificació d’un
20 per cent per als subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família
nombrosa.
c) Rectificar els errors en la terminologia emprada en aquesta Ordenança.
-Grup municipal d’ERC .- Estimar en la seva totalitat les al·legacions, en els termes
següents :
a)Increment general : Reduir l’increment inicial del 4,5 per cent a un 3 en les
ordenances modificades amb referència IPC.
b) IBI : Ampliar el termini fins a 31 de març per demanar la bonificació per família
nombrosa.
c) Taxa Cementiri :No modificar la taxa de Cementiri municipal.
d) Taxa recollida escombraries : Aplicar una bonificació per a jubilats i pensionistes del
20%, en comptes del 30% plantejat en l’aprovació inicial, i donar l’opció d’acumular la
resta de les bonificacions, fins a un màxim total del 30%.
c)Taxa per expedició de llicències urbanístiques: Modificar l’apartat 2.a de l’article 5 en
el següent sentit:2.a. Pressupost d’obra < 622 euros 10,00. I congelar la resta de
l’apartat 2 (obres menors).
Segon.- Derogar les següents Ordenances Fiscals per a l’exercici 2009:
• Ordenança Fiscal número núm. 29 de la taxa per l’aprofitament especial del domini
públic local a favor d’empreses o entitats explotadores de serveis de subministraments
que no afectin la generalitat del veïnat.
• L’Annex II de l’Ordenança reguladora de Preus Públics.
Tercer.- Aprovar definitivament l’Ordenança Fiscal número 26, reguladora de la taxa
per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments d’interès general, i la número 30 reguladora de la taxa per a
la prestació del servei de llar d’infants.
Quart.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, el text de les quals figura a l’annex
d’aquest dictamen, incorporant les rectificacions i esmenes que hi figuren :
• Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
• Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica.
• Ordenança Fiscal número 3, reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres.
• Ordenança Fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.
• Ordenança Fiscal número 5, reguladora de la Taxa per expedició de documents
administratius.
• Ordenança Fiscal número 7, reguladora de la Taxa pel control i altres activitats
singulars de la policia local.
• Ordenança Fiscal número 9, reguladora de la Taxa per recollida d’escombraries.
• Ordenança Fiscal número 10, reguladora de la Taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament a la via pública.
• Ordenança fiscal número 12, reguladora de la Taxa per connexió a les xarxes d’aigua i
clavegueram.
• Ordenança Fiscal número 16, Taxa per a l’autorització, la llicència i el permís
municipal.

• Ordenança Fiscal número 17, Taxa per serveis d’immobilització de vehicles a motor a
les vies públiques.
• Ordenança Fiscal número 21, Taxa per expedició de llicències urbanístiques.
• Ordenança Fiscal número 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.
• Ordenança Fiscal número 23, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
• Ordenança Fiscal número 24, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i activitats ambulants.
• Ordenança Fiscal número 25, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública per a l’aparcament, carrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
• Ordenança Fiscal núm. 26 , reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general
• Ordenança Fiscal número 27, reguladora de la taxa per assistència d’estades a la
residència municipal Josep Baulida.
Cinquè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les Ordenances
modificades.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Ramon Soler pren la paraula i comenta que fa un mes ja es van aprovar
inicialment les ordenances i els diferents grups municipals hi van presentar al·legacions,
les quals no s’han pogut estimar totes. De tota manera agraeix la seva col·laboració.
Va explicar els diferents punts que van rebre modificacions com la reducció dels
impostos i les taxes, la congelació de la taxa de cementiri, l’ampliació del termini per
devolució de l’IBI, la reducció de la taxa de llicència d’obres, la bonificació per a
jubilats en la taxa d’escombraries, la reducció de la taxa d’aula de lactants i bonificació
per família nombrosa,.. totes s’han estudiat i valorat arribant finalment a un acord.
Seguidament, el Sr. Jesús Torrent comenta que en el seu moment van presentar unes
al·legacions respecte a la condició per obtenir bonificacions. Plantejaven que no es
bonifiqués d’ofici sinó a petició dels interessats, que per obtenir bonificacions es tingués
en compte el nivell d’ingressos dels afectats i que es pugui efectuar el pagament
fraccionat dels impostos i les taxes municipals. I manifesta que no veu que s’hagin
tingut en compte les al·legacions del seu grup.
El Sr. Lluís Postigo pren la paraula i exposa que el seu grup va presentar quinze
al·legacions, de les quals només s’estimen tres, totes elles referides a la nova ordenança
per la prestació del servei de la llar d’infants.
Tot seguit el Sr. Antoni Navarro manifesta la satisfacció ja que es van acceptar les
seves al·legacions respecte a la reducció de l’increment general, l’ampliació del termini
per demanar bonificació de l’IBI, la congelació de la taxa de Cementiri municipal,
l’aplicació de bonificacions per a jubilats i pensionistes en la taxa d’escombraries i la
congelació de la taxa de llicència d’obres. Explica que la proposta és producte d’un

consens amb l’equip de govern, i que ells haurien anat més enllà, però calia fer un
esforç per tal que s’acceptés com a mínim una part de la nostra proposta. A continuació
explica els canvis més significatius: canvis per errors de càlcul en la taxa per llicències
urbanístiques; eliminació de l’increment en l’impost de Cementiris, ja que l’estudi
econòmic no ho justificava o la disminució de l’increment general, que finalment serà
del 3%. Sobre aquest darrer aspecte, manifesta que el seu grup volia un increment
inferior, i més tenint en compte que la promesa del Sr. Soler de no pujar per sobre de
l’IPC, promesa que s’incompleix amb aquest increment. No s’accepta per part de
l’equip de govern la congelació de l’impost de vehicles, cosa que lamenta, ja que
l’augment d’ingressos per aquest concepte en permetrien la congelació. Aprofita també
l’avinentesa per demanar al Sr. Galobardes que expliqui què plantejarà el seu equip
sobre l’entrada de vehicles i la zona blava.
El Sr. Eduard Galobardes comenta que la taxa proposada pel grup d’ERC respecte a
la taxa sobre l’entrada-sortida de vehicles, no la veuen viable. I respecte a la zona blava,
comenta que actualment s’estan habilitant aparcaments alternatius com bé saben els
grups municipals i que de mica en mica, la intenció és aquesta.
El Sr. Ramon Soler pren la paraula i explica que aquest any amb les ordenances hi
haurà unes bonificacions que són una prova, ja que desconeixen el cost que tindran i
l’ús que se’n podrà fer i, per tant, no saben si aquestes bonificacions les podran
continuar fent. En canvi, amb el tema dels ingressos municipals, afirma que estem en
una època difícil i en l’aprovació de les Ordenances Fiscals i el Pressupost anual són un
bon exemple. Amb tot això, comenta que s’ha fet un gran esforç per tal de dur-ho a
terme tot i les aportacions fetes per tots els grups municipals.
El Sr. Jesús Torrent pren la paraula i exposa que el seu vot serà en contra de les
Ordenances Fiscals perquè no creu que aquest any, amb la crisi que hi ha, es puguin fer
experiments. A més considera que si en aquest exercici es fan unes bonificacions serà
molt difícil establir noves condicions, més restrictives, per a exercicis posteriors, pel
greuge que poden suposar. També recorda que, sobre tot, en períodes de crisi la
obligació de les administracions es d’ajudar a les persones que més ho necessiten. I
exposa que hi ha ajuntaments molt propers que tenen en compte els ingressos per
atorgar bonificacions.
El Sr. Lluís Postigo comenta que el seu vot també serà en contra perquè els criteris que
s’han introduït aquest any són incompatibles amb els que ells defensen, com és el cas
de les bonificacions per a jubilats en la taxa d’escombraries i per famílies nombroses en
l’IBI. Posa com exemple a seguir l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, governat per
CIU, el qual bonifica la gent en funció dels seus ingressos.
El Sr. Eduard Galobardes exposa que el vot favorable del seu grup és perquè
consideren que aquest any és positiu per les bonificacions proposades, tot i que hi hagi
diversitat de criteris a l’hora d’aplicar-les.
El Sr. Ramon Soler acaba resumint que a les Ordenances s’han tingut en compte els
criteris de renda, els criteris de patrimoni, els criteris d’eficiència en la gestió dels
impostos i s’ha premiat la bona gestió de residus. A més, també afegeix que espera

poder-ne incloure més l’any vinent gràcies a la col·laboració de tots els grups
municipals.
S’aprova amb els vots a favor de CiU, IxLL i ERC i els vots en contra d ’ICVEUiA i PSC.
B.9 Acord d’aprovació inicial del Pressupost municipal de l’exercici 2009 i la
plantilla i relació de llocs de treball.
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió
Informativa General del dia 16-12-2008:
“ATÈS que d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 del Text Refós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, el Pressupost de
l’Ajuntament de Llagostera conté la previsió de l’estat d’Ingressos i de Despeses de
l’exercici 2009.
ATÈS que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost és la prevista a l’article
168.1 del Text Refós de la Llei 39/88, que estableix el contingut dels Pressupostos dels
ens locals.
ATÈS que l’expedient inclou una millorada redacció de les Bases d’Execució del
Pressupost, que han d’acompanyar el Pressupost General, de conformitat amb l’article
165.1 del Text Refós de la Llei 39/88, essent el seu contingut l’establert al Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/88 en matèria de Pressupostos.
ATÈS que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del
Pressupost, segons allò que disposen els articles 22.2.e) i i) i 47.1 la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
VIST l’Informe d’Intervenció i de Secretaria favorable a l’elevació del projecte de
Pressupost al Ple de la Corporació, donant compliment a allò que disposa l’article 168.4
del Text Refós de la Llei 39/88.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Llagostera per
a l’any 2009 amb els següents estats d’ingressos i despeses:
a. Pressupost propi de la Corporació
INGRESSOS
CAPITOL

DESPESES
CONCEPTE

I

Impostos directes

II

Imposots indirectes

III
IV

AJUNTAMENT

CAPITOL

CONCEPTE

AJUNTAMENT

2.725.500,00

I

Despeses de personal

2.754.000,00

200.000,00

II

Despeses béns corrents
i serveis

2.422.669,00

Taxes i altres impostos

4.526.784,00

III

Despeses financeres

125.500,00

Transferències corrents

2.318.105,00

IV

Transferències corrents

588.908,00

V

Ingressos patrimonials

VI

Alienació inversions

395.650,00

VI

Inversions reals

0,00

VII

Transferències capital

VII

Transferències capital

0,00

VIII

Actius financers

VIII

Actius financers

0,00

IX

Passius financers

IX

Passius financers

500.000,00

TOTAL DESPESES

4.224.962,00
50.000,00
0,00
450.000,00
10.616.039,00

TOTAL INGRESSOS

10.616.039,00

b. Pressupost del Patronat Municipal d’Esports

INGRESSOS
CAPITOL

DESPESES
CONCEPTE

ESPORTS

CAPITOL

CONCEPTE

ESPORTS

I

Impostos directes

0,00

I

Despeses de personal

160.300,00

II

Imposots indirectes

0,00

II

Despeses béns corrents
i serveis

114.700,00

III

Taxes i altres impostos

155.300,00

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

230.000,00

IV

Transferències corrents

V

Ingressos patrimonials

VI

Alienació inversions

250,00
110.100,00

50,00

VI

Inversions reals

0,00

VII

Transferències capital

50.000,00
0,00

VII

Transferències capital

50.000,00

VIII

Actius financers

0,00

VIII

Actius financers

0,00

IX

Passius financers

0.00

IX

Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS

TOTAL DESPESES

435.350,00

435.350,00

c. Pressupost del Patronat Municipal de la Residència Josep Baulida
INGRESSOS
CAPITOL

DESPESES
CONCEPTE

RESIDÈNCIA

CAPITOL

CONCEPTE

RESIDÈNCIA

I

Impostos directes

0,00

I

Despeses de personal

948.000,00

II

Imposots indirectes

0,00

II

Despeses béns corrents
i serveis

266.418,00

III

Taxes i altres impostos

791.000,00

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

410.000,00

IV

Transferències corrents

300,00
0,00

V

Ingressos patrimonials

13.718,00

VI

Inversions reals

0,00

VI

Alienació inversions

0,00

VII

Transferències capital

0,00

VII

Transferències capital

0,00

VIII

Actius financers

0,00

VIII

Actius financers

0,00

IX

IX

Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS

Passius financers

0.00

TOTAL DESPESES

1.214.718,00

1.214.7180,00

PRESSUPOST CONSOLIDAT
INGRESSOS
CAPITOL

ESPORTS

RESIDÈNCIA

CONSOLIDACI
Ó

CONCEPTE

AJUNTAMENT

I

Impostos directes

2.725.500,00

0,00

0,00

0,00

II

Imposots indirectes

200.000,00

0.00

0,00

0,00

200.000,00

TOTAL
2.725.500,00

III

Taxes i altres impostos

4.526.784,00

155.300,00

791.000,00

0,00

5.473.084,00

IV

Transferències corrents

2.318.105,00

230.000,00

410.000,00

230.000,00

2.728.105,00

V

Ingressos patrimonials

395.650,00

50,00

13.718,00

0,00

409.418,00

VI

Alienació inversions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

Transferències capital

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

VIII

Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

Passius financers
TOTAL INGRESSOS

0,00

0,00

0,00

450.000,00

435.350,00

1.214.718,00

280.000,00

11.986.107,00

450.000,00
10.616.039,00

DESPESES
CAPITOL

CONCEPTE

AJUNTAMENT

ESPORTS

RESIDÈNCIA

CONSOLIDACI
Ó

TOTAL

I

Despeses de personal

2.754.000,00

160.300,00

948.000,00

0,00

3.423.150,00

II

Despeses béns corrents
i serveis

2.422.669,00

114.700,00

266.418,00

0,00

2.817.082,00

III

Despeses financeres

125.500,00

250,00

300,00

0,00

117.050,00

IV

Transferències corrents

588.908,00

110.100,00

0,00

230.000,00

384.069,92

4.224.962,00

50.000,00

0,00

0,00

4.788.418,98

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI

Inversions reals

VII

Transferències capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers
TOTAL DESPESES

450.000,00

0,00

0,00

0,00

436.000,00

10.616.039,00

435.350,00

1.214.718,00

280.000,00

11.986.107,00

Segon.- Aprovar les Bases d’execució que acompanyen el Pressupost, segons la
redacció donada.
Tercer.- Aprovar la plantilla de Personal de l’Ajuntament, comprensiva de tots els llocs
de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i publicar-la al BOP i al DOGC
segons el quadre següents:
a. PLANTILLA AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
A. PERSONAL FUNCIONARI
Denominació
FUNCIONARIS D'HABILITACIÓ ESTATAL
Secretaria
Intervenció
Tresoreria
Vicesecretaria
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala administrativa
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA TÈCNICA
Classe: POLICIA LOCAL
Sergent
Caporal
Agent
Classe: COMESA ESPECIAL
Personal d'oficis
B. PERSONAL LABORAL

Grup

Nivell

Places Vacants Observacions

A1
A1
A1
A2

28
22
16
20

1
1
1
1

C1

16

5

A1

26

C1
C2
C2
E

1
1

autorització especial

1

1

Comissió de serveis

16
14
12

1
2
13

1

12

2

1 plaça a extingir

5

D'ACTIVITAT CONTINUADA
Denominació
Tècnics superiors
Tècnics mitjans
Tècnics auxiliars biblioteca
Tècnics espec. llar d’infants
Inspectora d’obres
Administratius
Auxiliars administratius
Subalterns
Encarregats i personal qualificat
Personal d’oficis no qualificat

Grup Nivell Places Vacants
A1
22
4
1
A2
18
5
C1
14
2
C1
14
8
1
C1
14
1
1
C1
14
4
1
C2
12
4
1
E
10
4
1
C2
12
3
E
12
10
4

Observacions
1 plaça vacant dedicació 80%

2 places dedicació 50%
1 plaça vacant dedicació 50%

D’ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA (adscrits a projectes subvencionats)
1 any
AODL
A2
18
1
1 any
Tècnica medi ambient
C1
14
1
1 any
Educador ambiental
C2
12
1
1 any
Tècnica polítiques migratòries
A2
18
1
Curs
escolar
Monitora talleret + Dona espai
C1
14
1
Curs escolar
Tècnics espec. llar infants
C1
14
5

b. PLANTILLA DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
PERSONAL LABORAL

D'ACTIVITAT CONTINUADA
Denominació
Monitors esportius

Grup Nivell Places Vacants
C1
14
2
1

Administratiu
Conserges
Netejadora

C1
E
E

14
10
10

D'ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA
Ajudant monitor escola de l’esport
E
10
Personal piscina
E
10
Auxiliar administratiu
C2
12

1
2
1

Observacions
1 plaça fixe-discontinu
dedicació 27% 9 mesos

1
1

9 mesos

1
3
1

2,75 mesos
1,5 mesos

c. PLANTILLA DEL PATRONAT MUNICIPAL RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA
PERSONAL LABORAL
Denominació
Direcció
Directora

Grup
C1

Nivell Places Vacants interins Observacions
16

1

1

promoció interna

Directora
Administrativa
aux.administrativa
Ordenança
Tècnics especialistes
fisioterapeuta (dedicació 80%)
infermer/a
terapeuta ocupacional (32%)
treballador social (42,67%)
educador/a social (32%)
Cuineres
Cuineres
Auxiliars de geriatria
auxiliars de geriatria
auxiliars de geriatria nocturn
Auxiliar de geriatria (50%)
Personal de neteja
Bogadera
bogadera (50%)
Netejadores

C2
C1
C2
E

16
14
12
10

1
1
1
1

A2
A2
A2
A2
A2

18
18
18
18
18

1
2
1
1
1

E

12

4

E
E
E

12
12
12

18
4
1

E
E
E

12
12
10

1
1
3

1
1

1
1
1
1

a extingir
convocatòria 2008
a extingir
1 convocatòria 2008
1
1 convocatòria 2008
1

5

4 convocatòria 2008

1

1

1

1

Quart.- Aprovar la relació de llocs de treball, que figura a l’expedient administratiu i
publicar-la al BOP i al DOGC.
Cinquè.- Publicar el present acord al BOP per al tràmit d’informació pública durant el
termini de 15 dies hàbils d’acord amb allò que disposa l’article 169 del Text Refós de la
Llei 39/88, entenent-se el Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2009
definitivament aprovat en el supòsit de no produir-se reclamacions en el termini
esmentat pels interessats.
Sisè.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat de
Catalunya a través del Departament de Governació i Administracions Públiques.”
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Ramon Soler seguidament exposa l’aprovació del pressupost 2009, que té un
increment total del 0,17% respecte al pressupost de l’any passat. Aquest increment ha
estat provocat per una situació econòmica difícil. En l’apartat de Personal, hi ha hagut
un increment per la creació d’una nova plaça de Policia local, de dues places
d’educadores a la llar d’infants, l’ampliació de jornada de l’educadora mediambiental i
la creació d’una plaça de conserge per a la nova escola. A part de la creació d’aquestes
places, hi ha hagut l’increment corresponent a l’IPC en l’apartat de retribucions excepte
les dels càrrecs electes, que s’han congelat. En l’apartat de la despesa corrent, en molts
casos s’ha mantingut i en d’altres ha baixat.
Afegeix també la dificultat d’elaborar aquest pressupost, ja que no hi ha hagut
ingressos provinents del món immobiliari i per altra banda sí que hi ha la necessitat de
vendre patrimoni, però l’accés a crèdit per a la gent que podria comprar és realment
difícil. En el cas del control de l’IBI, no s’ha pogut fer un increment lineal perquè varia
respecte a la revisió cadastral i la fixació en tipus diferencials de valoració en el
patrimoni de les persones. Així, per tal d’afrontar la crisi, es poden fer polítiques

passives, relacionades amb accions benèfiques, donant suport al tercer món, i d’altra
banda també fer una promoció de l’ocupació i promoció de polítiques de joventut.
Aquesta promoció no és simplement d’oci, sinó de necessitats socioeconòmiques dels
joves, alhora de crear noves places d’ocupació. Per aquest motiu, s’han incorporat
tècnics donant suport per buscar feina, potenciar l’Estació com a oficina d’atenció al
ciutadà i una atenció especial respecte a la borsa de treball.
Pel que fa a l’apartat d’inversions, representen aproximadament el 40% del pressupost. I
per acabar, agraeix als serveis d’intervenció i al Secretari la seva col·laboració per durlo a terme.
El Sr. Jesús Torrent exposa l’opinió del seu grup dient que consideren que hi ha un
excés en els ingressos. Explica amb dades numèriques on és l’excés d’ingressos i
planteja quina seria la proposta del seu grup amb una diferència de 335.000 euros i en
l’apartat de les despeses, considera que s’haurien de revisar al màxim i que s’haurien de
prioritzar amb detall les més importants i necessàries. Resum de la intervenció:
Ens trobem en una situació econòmica general de forta crisi, l’Ajuntament ha de seguir
donant els serveis a la ciutadania i ha de ser conscient que els ingressos que tindrà seran
inferiors.
Els pressupostos que es porten al ple per a l’aprovació inicial, segons el nostre parer,
s’han fet venir bé per tal de quadrar sobre el paper uns ingressos del tot irreals per
l’optimisme que comporten, amb unes despeses més o menys fixes en les quals no es
veu en cap cas l’austeritat necessària en temps de crisi.
Quins són els principals punt de discrepància?
IINGRESSOS
1. Capítol I : Increment valor terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Aquest impost depèn directament de l’activitat de compra i venda de finques.
 L’equip de govern pressuposta pel 2009 280.000 euros. Igual 2008
 Fins al novembre de 2008 s’han recaptat per aquest concepte 175.000 euros.
 Proposem: 100.000 (prudent), 150.000 màxim
2. Capítol II: Impost sobre construccions instal·lacions i obra.
Aquest també depèn del moviment immobiliari.
 L’equip de govern pressuposta pel 2009 200.000 euros.
 L’any passat en va preveure 500.000 i n’ha recaptat 39.000
 Proposem com a màxim 50.000 euros.
3. Capítol III
Ocupació de la via pública amb materials:
 L’equip de govern pressuposta pel 2009 50.000 euros
 L’any passat va preveure 65.000 i va recaptar 53.759
 Proposem 25.000 euros.
Ocupació del subsol:
 Previsió 2009: 90.000 igual que 2008
 Recaptat 24.501
4. Capítol IV
Fons de cooperació local de Catalunya:
 L’equip de govern proposa pel 2009 190.000 euros (increment 16%)
 Reconeguts 2008 163.000
 Proposem màxim 160.000

En l’apartat d’ingressos trobem un excés de 335.000 euros
IIDESPESES:
L’actual situació econòmica provoca que les corporacions locals així com qualsevol
administració que gestiona recursos públics hagin de mirar més prim pel que fa a les
despeses i hagin de donar prioritat als serveis més necessaris destinant-hi més recursos,
en detriment d’altres actuacions que poden ser més prescindibles.
No veiem en la proposta de l’equip de govern una decisió ferma per la contenció de la
despesa.
En el pressupost 2009 es pretén rebaixar un 17% les gratificacions (hores extres) quan
han superat (el 39% brigada i el 13% policia) globalment el 16% del que estava pevist
per al 2008.
No creiem que l’actual equip de govern tingui la capacitat per gestionar aquesta
disminució de la despesa.
Tampoc es veu cap interès en reduir substancialment les despeses de subministrament
elèctric ni de les comunicacions telefòniques.
Els 10.000 euros d’atencions protocol·làries es mantenen al pressupost 2009. El 2008 es
va excedir i va arribar a 13.403 !
Les festes i fires s’han d’ajustar al màxim al pressupost previst i en qualsevol cas són
partides que poden ser sensibles a retallades.
Per acabar, només dir que amb aquests pressupostos possiblement aguantarem aquest
any, però la tendència és d’anar descapitalitzant l’Ajuntament.
Necessitem mentalitat d’estalvi i racionalització de la despesa, encara que no sigui
popular, per tal de mantenir un consistori sanejat.
El Sr. Lluís Postigo en primer lloc felicita l’equip de govern per haver presentat el
pressupost abans de l’acabament de l’any 2008.
Seguidament exposa que la situació econòmica que té actualment l’Ajuntament és bona
per tal d’afrontar la situació econòmica actual. Tot això és per la bona situació
econòmica que va heretar i que té actualment per tal d’afrontar la crisi i les despeses que
té. Això li permet també afrontar i avançar en les noves inversions, ja que el límit
d’endeutament que té és molt inferior al màxim permès.
Acaba dient que el seu grup està satisfet perquè s’ha donat acompliment a les previsions
que aportava el seu grup municipal, però que tot i així, el seu grup s’abstindrà en el vot
ja que consideren que s’ha portat una mala gestió i proposen que es tingui més
responsabilitat en la gestió i que es tingui en compte la recerca de noves subvencions.
Comenta que el pressupost no prioritza actuacions que suavitzin la situació de crisi
actual a Llagostera.
El Sr. Antoni Navarro utilitza un power point (que s’adjunta com a annex) per donar
suport als seus arguments. Comença la seva exposició per una anàlisi de l’afectació de
la crisi en les arques de l’ajuntament. Diu que si el pressupost és més baix és perquè
l’any anterior es va inflar amb la incorporació del PUOSC, cosa que vam denunciar en
el seu moment. Aquest anys, doncs, és lògic que el pressupost sigui inferior. Per que fa
als ingressos, i segons els números donats pel Sr Soler, afirma que l’increment per
impostos i interessos és del 14,26%, cosa no justifica l’estat actual de crisi.
Seguidament diu que la criri actual és ve provocat per un descontrol total de la despesa,
com atencions protocolàries, gratificacions, etc, que fa que gastem tant en ordinari que
no tenim per inversions. Les despeses de personal s’han incrementat en un 39,12%, i

s’ha agafat el personal sense cap planificació, com el cas d’urbanisme. Es pregunta si es
disminuirà realment les hores extres, que han augmentat en un 30,94%, i diu que si
aquesta disminució és possible ara, perquè no ha estat possible al llarg de tot l’any, quan
s’havia denunciat aquest increment excessiu. Diu que de 40.000 € de despeses de
telèfon, 7.000 siguin de l’equip de govern, i que això és injustificable.
A més, demana que s’aclareixi la rebaixa de la partida en concepte del Patronat
d’Esports, ja aquesta reducció pot fer anar malament els clubs.
Per acabar, diu que s’han gastat molts diners i que al seu entendre, ha estat un any
perdut. S’han gastat quasi tres milions d’euros de més, i això és molt preocupant.
Només s’han fet inversions provinents de la legislatura anterior i per aquest motiu
voldria saber com és que no s’han dut a terme les propostes d’inversió anunciades com
el SUD-10, indústria i el pàrking. L’únic que s’ha fet és les propostes que ja venien de
l’equip anterior. Per tant, resumeix que el seu grup presentarà al·legacions i comenta
que si s’accepten, votaran a favor del pressupost municipal.
Seguidament el Sr. Ramon Soler pren la paraula i respon a les qüestions dels diferents
grups municipals dient que la previsió d’ingressos ha estat complicada i per aquest
motiu els imports detallats són només previsions. En la partida de les hores extres,
comenta que tenen previst, tal i com s’ha dit, reduir-les; pel que fa a les despeses
corrents, es farà una reserva de crèdit; amb el tema de la despesa social hi ha previst
mantenir-la. També fa referència al comentari sobre la situació econòmica actual de
l’Ajuntament, on voldria que es rectifiqués, ja que no és catastròfica. Pel que fa a les
subvencions atorgades, comenta que s’han gestionat les programades, i respecte a la
partida de personal, la incorporació de noves persones és per realitzar nous serveis.
Acaba comentant que el projecte del camp de futbol no tenia res a veure amb el que hi
havia quan es va iniciar la legislatura.
El Sr. Jesús Torrent comenta que s’alegra que els pressupostos s’aprovin abans
d’acabar l’any. A més, diu que no veu clar que siguin uns pressupostos realistes, ja que
s’han inflat uns ingressos per poder atendre unes despeses a les quals no s’hi veu
reflectida la necessària austeritat. Tampoc veu en equip de govern la voluntat de dur a
terme un control rigorós de la despesa i per aquest motiu no hi votaran a favor.
El Sr. Lluís Postigo en primer lloc diu que no estan d’acord amb la gestió de la partida
de personal. Afegeix que en alguns aspectes manté la mateixa opinió que el Sr. Navarro.
I en l’apartat de despeses, considera que moltes partides no estan justificades o bé que
no són prioritàries. I en el tema d’ingressos, opina que s’inflen pel que fa la construcció.
A més, també comenta que no troba correcte que s’acusi l’anterior govern de la revisió
cadastral i no s’assumeixi com una cosa pròpia, ja que també s’han augmentat els
percentatges de l’IBI.
I respecte al Patronat Municipal d’Esports, també opina que no s’està gestionant
correctament.
I per últim, demana que se’ls informi de l’estat de les inversions que no estan previstes,
com és la urbanització del carrer Camprodon i Panedes i el nou dipòsit d’abastament
d’aigua. Com també el tema d’expropiació de finques, la rotonda de la plaça del Carril,
la instal·lació d’ascensors de la casa consistorial, l’aprovació del MIEM. De tota
manera, celebra que es plantegi l’arranjament de l’entrada de la C-35 pel sector
Fonollerons, tal i com varen demanar al Ple, i el projecte d’un nou pavelló poliesportiu,

tot i que opina que s’hauria de reordenar tota la zona esportiva. També demana que
s’actualitzi el projecte de la llar d’infants “El Niu” i que s’encarregui un projecte bàsic
pel Teatre Casino Llagosterenc. Per aquest motiu, el seu grups s’abstindrà.
El Sr. Antoni Navarro en primer lloc comenta que troba positiu d’incloure la política
de joventut, així com la connexió del carrer Almogàvers i les urbanitzacions, que ja
demanaven l’any passat. Hi ha altres aspectes que consideren prioritaris com la
instal·lació de l’ascensor a l’Ajuntament i a la Biblioteca. A més, també comenta que
s’hauria de fer un esforç en l’adequació actual de la biblioteca municipal, l’ampliació de
l’Ajuntament, el pressupost de la participació ciutadana, l’1% corresponent a les ajudes
al tercer món, la urbanització de la travessia Sant Feliu, l’adquisició de finques, la
subvenció de la Fira d’entitats i la recerca d’espais alternatius per al geriàtric. Per
acabar, comenta que presentaran al·legacions tot esperant que se’n pugui tirar endavant
alguna.
El Sr. Alcalde fa un incís en el tema de l’ascensor de l’Ajuntament, dient que fa uns 8
anys que se’n parla i que la instal·lació de l’ascensor no soluciona l’espai de
l’Ajuntament.
Seguidament el Sr. Ramon Soler agraeix el to positiu amb què han intervingut els
grups municipals respecte a les seves intervencions sobre el pressupost municipal i
passa a comentar els diferents punts. Respecte a l’increment d’ingressos, diu que es
podrien presentar propostes per reduir-los, pel que fa a la previsió de venda de finques,
provenen de la previsió de l’any passat, i tal i com ja s’havia comentat, es feien servir de
pont per afectar el romanent destinat a inversions que ja sabien que es farien, ja que
Llagostera es finança gràcies als ingressos del mercat immobiliari. Sobre el tema de la
política de joventut, gràcies a un conveni amb la Diputació de Girona, es tindrà un
tècnic de joventut durant un any, que permetrà tenir un disseny més exclusiu d’aquestes
polítiques. Afegeix que també comparteixen la idea de fer més accessible l’Ajuntament
però que s’hauria de mesurar i prioritzar les necessitats que tenen altres edificis
municipals, com són goteres i problemes estructurals. Acaba la seva intervenció dient
que s’haurà de veure com evoluciona aquest any ja que es preveu que serà un any molt
complicat.
Tot seguit el Sr. Alcalde agraeix el bon comportament dels grups municipals amb què
han intervingut respecte a l’aprovació del pressupost municipal i la durada de les seves
intervencions.
Una vegada acabada la intervenció del Sr. Alcalde, el Sr. Navarro rectifica el
comentari fet per l’Alcalde respecte a l’ascensor, puntualitzant que fa 31 anys que se’n
parla.
S’aprova amb els vots a favor de CiU i IxLL, l’abstenció d’ICV-EUiA i els vots en
contra d’ERC i PSC.
B.10 Proposta d’acord d’ICV-EUiA relativa als 60 anys de la Declaració Universal
dels Drets Humans.

Es llegeix la següent moció:
“Ara fa seixanta anys del 10 desembre de 1948. Aquell dia l’Assemblea General de
Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans, i des d'aleshores
es considera aquesta data com el Dia Internacional dels Drets Humans. Certament va ser
un pas important com a civilització, va representar el reconeixement de l’existència
d’uns drets inalienables a tot esser humà independentment de la seva condició nacional,
de sexe, de diversitat funcional, de creença o de situació econòmica.
Aquesta declaració va suposar la plasmació d'un esforç de comprensió comú entre els
representants dels països i de voluntat per tal de superar i eradicar qualsevol conducta
atemptatòria contra la dignitat i igualtat de tots els essers humans. Es volia aconseguir
un sistema d’igualtats que obligués tots els estats del món i que repercutís en les
condicions de vida de totes les persones de la terra: des de l’abolició de l’esclavatge fins
a la supressió total de la pena de mort, practicada encara per una munió d’estats, entre
d'altres alguns considerats models democràtics.
Fruit d’aquest esperit, la declaració ha donat peu a més de 60 instruments internacionals
de desenvolupament de la declaració, dins dels quals cal destacar les següents 7
convencions internacionals:
 Eliminació de la discriminació racial 1965
 Dels drets econòmics, socials i culturals 1966
 Dels drets polítics i civils 1966
 D’eliminació de la discriminació de la Dona 1979
 Contra la tortura 1984
 De drets dels infants 1989
 Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 2006
Tanmateix, ens trobem amb importants deficiències. És evident que els drets humans no
es respecten ni a tot arreu, ni amb el rigor que es mereixen. Fins i tot en el si de les
democràcies més avançades massa sovint ens trobem amb vulneracions dels drets
recollits a la Declaració. Per tal d'assegurar la seva observança és tan imprescindible
l’existència d'administracions decidides i responsables com de societat civil organitzada
i disposada a la seva vigilància.
Les administracions locals, en tant que les més pròximes a la ciutadania, han de tenir
una sensibilitat més gran en la defensa i la promoció dels drets humans. Així han nascut
iniciatives com la creació de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans. És
precisament aquest el sentit de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans,
autèntica traducció del sentit de la Carta Universal a l’àmbit local.
Per últim aquesta moció neix de la voluntat política del consistori i es troba sustentada
jurídicament tant per l'Estatut de Catalunya com per les lleis del Parlament de
Catalunya, concretament:
- L'article 4 de l’Estatut de Catalunya, referit als principis rectors, estableix que “els
poders públics de Catalunya han de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets
que reconeixen aquest Estatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració
Universal de Drets Humans, el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i
els altres tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que reconeixen i
garanteixen els drets i les llibertats fonamentals [...] Els poders públics de Catalunya
han de promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la
pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l’equitat de gènere i el
desenvolupament sostenible”.

- La Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau exposa que “L’Administració de la
Generalitat i els ens locals, d’acord amb les competències respectives en l’àmbit dels
drets humans i les llibertats individuals i col·lectives, han de promoure: a) La difusió de
la Declaració universal dels drets humans.”
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Proclamar el nostre respecte i adhesió a la Declaració Universal dels Drets
Humans, aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de
1948.
Segon.- Impulsar la celebració d'actes commemoratius del Dia Internacional dels Drets
Humans, especialment d'aquells que tinguin per objecte la sensibilització entre les
persones del nostre municipi de la importància de la Declaració Universal dels Drets
Humans.
Tercer.-Afirmar que encara avui l'aplicació efectiva de la Declaració Universal dels
Drets Humans està lluny de ser una realitat global. En ocasions les violacions d'aquests
drets bàsics i universals compta amb el nostre còmplice silenci. En ocasions es el nostre
propi model econòmic i social qui genera unes desigualtats i desequilibris que fan
pràcticament impossible l'assoliment dels drets recollits a la Declaració.
Quart.- Manifestar que la tasca a favor dels drets humans ha de ser constant i contínua.
La seva efectiva aplicació no és fruit de l'atzar sinó més al contrari gràcies a polítiques
públiques de promoció dels drets humans. La inacció de les administracions no ens
portarà de forma natural a l’efectiva aplicació dels drets humans. Per això és essencial
portar a terme polítiques actives que els promoguin i els defensin.
Cinquè.- Manifestar que l’Ajuntament de Llagostera es compromet a aplicar els
continguts de la Declaració Universal dels Drets Humans en el seu territori, acabant
amb qualsevol discriminació per raó de sexe, diversitat funcional, creença, raça, edat o
pensament.
Sisè.- Manifestar que la Declaració universal dels Drets Humans té plena vigència.
Tanmateix les societats han evolucionat al llarg dels darrers seixanta anys. Cada vegada
ens trobem davant de noves situacions, nous conflictes que ens apel·len a l’esperit de la
declaració, és a dir, als drets de la condició humana. Es tracta del que s'anomenen els
nous drets emergents i, encara que no recollits a la Declaració original, reclamen avui
també la nostra atenció. Com a exemples d'aquests drets tenim, entre d'altres: dret a
l'aigua, dret al medi ambient, dret a la pau o drets relatius a la lliure orientació sexual.
Setè.- Manifestar que el repte de l’acompliment efectiu de la Declaració Universal dels
Drets Humans és responsabilitat de totes les administracions i requereix de la seva
col·laboració. Per aquesta raó creiem necessari cercar vies per la més directa
col·laboració possible tant amb l'Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans de
la Generalitat de Catalunya com amb l'Oficina de los Derechos Humanos del Ministeri
d’ Afers Exteriors.
Vuitè.- Proclamar que es vetllarà per l'efectiva aplicació de la Carta de Salvaguarda dels
Drets Humans a la vila de Llagostera, així com per l'establiment dels mecanismes per
garantir-la.
Novè.- Demanar tant al Govern de la Generalitat com al Govern de l'Estat que facin
difusió de la Declaració Universal dels Drets Humans, i portin a terme polítiques
públiques encaminades a la plena i efectiva aplicació de la mateixa.
Desè.- Demanar que l'Estat Espanyol, en compliment de la Declaració i Programa
d'Acció de Viena, elabori un Pla d'Acció per a la promoció dels Drets Humans, tot

seguint les recomanacions de les Nacions Unides: participació de la societat civil,
transparència, orientació a l’acció i dimensió internacional.”
Es produeixen les següent intervencions:
Pren la paraula el Sr. Lluís Postigo i explica que és una proposta relativa als 60 anys de
la Declaració Universal dels Drets Humans. Resumeix punt per punt tot el que s’hi
demana.
El Sr. Ramon Soler diu que l’esperit de reconeixement dels drets humans el
comparteixen tots i, per tant, el vot del seu grup serà favorable.
El Sr. Jesús Torrent diu que el seu vot també serà favorable. Que s’ha passat de
discutir un tema tècnic i monetari a un tema més humà i és una manera d’acabar el Ple
bé.
La Sra. Eugènia Comas diu que ells també hi votaran a favor.
El Sr. Eduard Galobardes diu que també hi vota a favor.
S’aprova per unanimitat dels 13 Regidors assistents a la sessió.
C) CONTROL I GESTIÓ MUNICIPAL:
C.1 Resolucions d’Alcaldia.
El Sr. Secretari dóna comptes de la relació de Decrets d’Alcaldia núms. 1.375 a
1.490/2008.
C.2 Informes d’Alcaldia.
El Sr. Alcalde convida tots els Regidors a visitar la nova escola i diu que les obres van
força avançades. Que també es convidarà el col·lectiu educatiu.
També informa que en relació al tema de la urbanització Llagostera Residencial, un
dels problemes que es varen trobar va ser purament tècnic. Que no s’executessin les
obres dintre de l’any 2008 és perquè varen sorgir problemes que encara s’han d’acabar
de lligar. Diu que fins i tot està disposat a desplaçar-se a València, amb el Secretari de
la Corporació, perquè el Sr. Montoro, promotor d’aquesta urbanització ha de cedir uns
terrenys que corresponen als carrers i no li ve mai bé venir, encara que se li hagi fet
diversos requeriments.
El Sr. Lluís Postigo diu que no comparteix aquesta explicació. Entén que falti aquest
tràmit però res impedeix que no es facin les obres, encara que els carrers no estiguin
cedits.
El Sr. Eduard Galobardes pren la paraula i explica que sembla que a l’equip de
govern li manca voluntat política per resoldre les coses. I que quan es queixa de

determinades coses no fa demagògia sinó que diu les coses com són. En el cas de
Llagostera Residencial es varen trobar un bunyol i és que sobre el plànol posa que es un
sector de desenvolupament. Això no pot ser perquè aquesta urbanització no ha estat
recepcionada per l’Ajuntament, encara formalment existeix una Junta de Compensació
i el que s’ha de fer és resoldre això, que no ho diu ell sinó que ho diuen els tècnics.
I per arreglar això el que primer s’ha de fer és que els carrers s’entreguin a la Junta de
Compensació i que aquesta ho entregui a l’Ajuntament.
C.3 Precs i preguntes.
El Sr. Jesús Torrent diu que, en ser aquest Ple de pressupostos, no presentaran ni cap
prec ni cap pregunta.
El Sr. Lluís Postigo diu que ell sí que en té i més havent-se tret aquest tema. Diu que
no fa demagògia. Abans de les eleccions i durant la campanya electoral varen dir el que
farien amb la urbanització Llagostera Residencial. Que ara l’equip de govern no ho
comparteixi és una altra cosa. Pregunta si estan en possessió de la veritat absoluta. Diu
que ells pensen d’una manera i que quan governaven tenien un suport tècnic, ara l’equip
de govern pensa d’una altra manera i tenen un altre suport tècnic.
Sector urbanitzable delimitat també ho és la Canyera i d’altres urbanitzacions i
Llagostera Residencial no només vuit anys enrere, sinó vint-i-tres perquè faltaven unes
obres d’urbanització per fer.
Que es podia haver recepcionat? Potser sí. Considerar-ho urbà i anar per la via que diu
el Sr. Galobardes. Però entén que aquesta no era la via més ràpida. Ara en quinze dies
no vol resoldre res, perquè ja fa un any i mig que governa l’actual equip.
Manifesta que no li serveix l’excusa que no s’han cedit els carrers perquè per fer la
inversió de l’enllumenat de 60.000—euros, que està en els carrers, l’Ajuntament bé que
ho ha fet. Per tant, la resta d’inversions que falten també les pot fer l’Ajuntament.
És el seu criteri, potser està equivocat però no fa demagògia.
El Sr. Alcalde li diu al Sr. Postigo que el convida a parlar amb els tècnics i amb
l’assessor jurídic d’aquest tema.
Que una cosa innegable és la que la Junta de Compensació encara existeix. I segons té
entès perquè l’Ajuntament pugui treballar allà ho ha de tenir recepcionat, segons diuen
els tècnics de la casa. Diu que si es pogués fer de la manera que diu el Sr. Postigo de
bon segur que ja ho haurien fet. I que aquest any 2009 les obres de Llagostera
Residèncial estaran executades i respectant els compromisos que es varen adquirir amb
l’anterior equip de govern.
El Sr. Lluís Postigo diu que ja hi ha parlat amb els tècnics i que continua no compartint
aquest plantejament. Canviant de tema diu que hi havia dues preguntes pendents de
l’anterior Ple. Una era saber quines previsions hi havia per desencallar el tema del
centre cultural i l’altra era saber si s’havia fet la liquidació del Puig del General.
I un prec, que és que hi ha un llistat de coses que no sap perquè no es desencallen: el
pla especial del catàleg de masies, pla especial de telecomunicacions, pla director de
sanejament, mapa de sorolls, inventari de camins, aprovació de diversos projectes que
estan fets i només faltaria aprovar-los per part de l’Ajuntament i aprovació definitiva del
MIEM.

El Sr. Alcalde li respon que no esperaran el proper Ple per contestar i que interaran ferho abans.
El Sr. Eduard Galobardes li respon que pel que fa a Can Roig sí que li pot dir que
demà hi ha una reunió amb l’adjudicatària del contracte i que en un termini breu de
temps l’Ajuntament prendrà una decisió.
El Sr. Antoni Navarro diu que en relació al MIEM es varen presentar al·legacions,
que no sap quan es resoldran i li pregunta al Regidor d’Esports i de la Brigada, que és la
mateixa persona, quines inversions de les que estaven previstes en el MIEM es
pretenen fer?
El Sr. Jesús Malagón li contesta que encara no ho té gaire clar perquè acaba d’arribar
com a Regidor i que quan tingui tota la documentació ja li ho dirà.
Pel que fa al tema de reduir despeses, que no té una vareta màgica perquè acaba de
prendre possessió com a Regidor, però que hi estarà molt a sobre i respectarà les
partides que li ha donat el Regidor Ramon Soler.
El Sr. Alcalde manifesta que en Jesús acaba d’agafar la responsabilitat del pavelló
d’esports i que a l’hora d’ajustar el pressupost s’ha vist que hi havia clubs que no
s’havien gastat el que se’ls havia destinat i, per tant, se’ls ha tret.
El Sr. Antoni Navarro diu que hi ha un club més, que això genera despeses i que no li
surten els números.
També li pregunta a la Regidora Montse Vilà, què està previst que es faci a les escoles
relacionat amb el MIEM.
El Sr. Ramon Soler diu que seria millor acumular totes les preguntes relacionades amb
el MIEM i contestar-les.
La Sra. Eugènia Comas diu que no tenen cap més pregunta. Només un prec, que és si
es pot accelerar donar nom a la nova escola. I per acabar felicita tothom per les Festes
de Nadal.
El Sr. Alcalde també diu que si no hi cap més pregunta tanca el Ple, tot desitjant Bones
Festes a tothom.
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart d’una de la matinada s’aixeca la sessió
de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. Alcalde amb mi el Secretari, que
ho certifico.
L’ALCALDE,
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2.725.500

14,08%

500.000

-60,00%

~ ¡ ~~mi

1.148.217

200.000
1.371.459

~~~~~

1.751.493

2.318.105

32,35%

Ç~MJU\ i ~

346.500

395.650

14,18%

6.135.403

7.010.714

14,26%

ICIO

TOTAL ORDINARI

19,44%
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LA CRISI S'HA PRODUÏT EN NO CONTENIR LA DESPESA
2007

2008

2009

I!!!<!I!!!!!!!!!

1.979.450

2.373.750

2.754.000

39,12%

~ (~~)

58.500

69.600

76.600

30,94%

~~ ialcalde

78.700

136.100

136.100

42,17%

o

?

7.200

3.000

10.000

10.000

70%

181.035

237.812

230.000

27,04%

2.300.685

2.827.262

3.213.900

28,41%

~ de

personal

~~.!!!!S
~ êilm!II!Wlll!
~~~~
ê!W~Ó ~ d'Esports

TOTAL

aesquerra.cat

~~·~~~
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Resultat de la manca de previsió de la
despesa: Tenim menys romanent
~!!!liliO<i!!;;i~ 212008

MmUii!;ilcló 312008

Total

6J!!l!i!!!!!!ll1ïnm!çoomm general

817.002

21.000

838.002

~~

589.430

858.155

1.447.585

1.406.432

879.155

2.285.587

TOTAL ORDINARI

é esquerra .cat
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UN ANY PERDUT, AMB
INVERSIONS ARROSSEGADES ...
);>SUD-lO

)o> el Indústria
)o> fà(Q!Üng
)o> Centre Cultural, Llar d~lnfan~, Pla Accessibilitat, Camp de
futbol (amb els diners reservats al pressupost anterior)
)o> Oficina de Turisme, Ampliació Deixalleria, Il·luminació baix
consum (propostes de l'oposició)

6 esquerra.cat
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Què demanem?
)¡:>
)¡:>
)¡:>
)¡:>
)¡:>
)¡:>
)¡:>
)¡:>

InstaHació d'un ascensor a I' Ajuntament i a la Biblioteca
Adequar l'actual biblioteca com a ampliació de l'Ajuntament
Pressupost per participació ciutadana
Mantenir 1'1% en Ajudes al Tercer Món
Urbanitzar la Travessera de Sant Feliu
Augmentar la partida d'adquisició de finques
Subvencionar la fira d'entitats
Recerca d'espais alternatius per al Geriàtric (projectes, recerca
de finançament ..)
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