
Moció d'Alcaldia sobre el Pla de barris.  Exp. núm. 2016/713 
 
Es posa en consideració del Ple la següent proposta: 
 
“Fermí Santamaria Molero, alcalde de Llagostera, 
 
E X P O S O: 
 
Que el projecte d’intervenció integral en el centre històric de Llagostera, altrament conegut com 
el Pla de Barris, ha comportat la posada en marxa i el manteniment de projectes d’àmbit 
socioeconòmic a Llagostera que han ajudat a fer front a important mancances d’un dels sectors 
de població mes desafavorits de la nostra població.  
Que en els darrers anys s’han anat acumulant retards significatius en l’execució de les 
actuacions previstes, motivats per l’anunci del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya d’aplaçar sine die la seva aportació al projecte. Recordem que es 
tracta d’una aportació de 3,75 milions d’euros, és a dir del 75% del pressupost global. 
Que el compromís i la implicació de l’Ajuntament de Llagostera amb el Pla de Barris ha estat 
total, i només la mancança de cobrament del finançament per part de la Generalitat del projecte 
ha fet que s’hagi hagut d’endarrerir la seva execució. 
Que per assegurar aquesta execució, es va demanar la pròrroga ordinària (de 2 anys) 
establerta a l’article 15.2 del Decret 369/2004, de 7 de setembre per al període 2013-2015. 
Que en sessió del dia 27 de febrer de 2013, el Ple de Llagostera va acordar: 

Primer.- Manifestar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que l’Ajuntament de Llagostera té la voluntat d’executar les actuacions i les 
inversions previstes en el Pla de Barris al més aviat possible.   
Segon.- Comunicar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que l’Ajuntament de Llagostera té previst acollir-se a la pròrroga ordinària 
per realitzar les referides actuacions. 
Tercer.- Reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que concreti una nova planificació de les actuacions per els anys 2013, 2014 
i 2015 en funció de les seves disponibilitats pressupostàries, i un pla financer que 
permeti la seva efectiva execució.” 

Que del pressupost total previst des de 2009 fins a desembre de 2015 s’han justificat 
actuacions per un import total de 1.859.887,62 euros,  i el deute pendent de liquidar per part de 
la Generalitat és de 1.067.606,96 euros. D’aquest import, el deute reconegut a 27 d’abril de 
2016 és de 1.067.427,00 euros. 
Que vist l’efecte positiu que aquestes inversions han tingut en l’evolució de les condicions 
urbanístiques i socials del nostre centre històric, i atesa la voluntat consistorial de realitzar quan 
abans millor les actuacions previstes. 
Que atès que en sessió del dia 30 de setembre de 2015, el Ple de Llagostera va acordar: 

“Primer.- Aprovar la modificació i pròrroga del “Projecte d’Intervenció integral en el 
centre històric de Llagostera 2009-2013” (del Programa de millora de barris); d’acord 
amb la “Memòria tècnica de modificació del projecte i pròrroga excepcional de 4 anys 
del projecte d’Intervenció integral en el centre històric de Llagostera 2009-2013” 
redactada per la coordinadora de barris el 02 de setembre de 2015, que figura a 
l’expedient administratiu. 
Segon.- Sol·licitar a l’Oficina de Gestió del Programa de Barris del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: 
a) La modificació del Pla financer. 
b) Una pròrroga de 4 anys (2016-2019) per poder desenvolupar completament el 
“Projecte d’Intervenció integral en el centre històric de Llagostera 2009-2013”, d’acord 
amb el que estableix l’article 15.2 del Decret 53/2012, de 22 de maig, pel qual es 
modifica el Decret 369/2004, de 7 de setembre, que desplega la Llei 2/2004, de 4 de 
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.” 

Vist l’exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 



Primer.- Manifestar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya que 
l’Ajuntament de Llagostera té la voluntat d’executar les actuacions i les inversions previstes en 
el Pla de Barris al més aviat possible.   
 
Segon.- Comunicar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya que 
l’Ajuntament de Llagostera es ratifica en la seva voluntat d’acollir-se a la pròrroga per 
desenvolupar el projecte per el període 2016-2019 tal i com es va manifestar el Ple en la sessió 
de 30 de setembre de 2015. 
 
Tercer.- Demanar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya que es 
concedeixi la pròrroga sol·licitada. 
 
Quart.- Demanar al Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya que faci front al 
pagament del deute endarrerit i justificat i que marqui un pla financer que permeti la seva 
efectiva execució. 
 
Cinquè.- Donar trasllat de l’adopció dels presents acords al Departament de Vicepresidència, 
d’Economia i hisenda, Conselleria de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i a 
l’Oficina de Gestió de Pla de Barris.” 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
	


