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Exp. Gen: 2014/363 1 
02.03.37 2 

 3 
ACTA NÚM.: PLE2014/2 DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PL E DE L’AJUNTAMENT DE 4 
LLAGOSTERA REALITZADA EL DIA 26 DE FEBRER DE 2014 5 
 6 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-sis de febrer de dos mil catorze es 7 
reuneix el Ple municipal per tenir sessió ordinària sota la Presidència de l’alcalde Sr. Fermí 8 
Santamaria Molero i amb l’assistència dels regidors  Srs. Josep Aliu Mundet,  Montserrat Vilà 9 
Añón, Ramon Soler Salvadó, Jesús Malagón Granados, Xavier Vilella Bayé, Sergi Miquel 10 
Valentí, Pilar Aliu Bou, Olga González Gómez, Carles Serrat Tur i David Parron Ojeda.  11 
Excusen la seva absència les Sres. Anna Hereu Masó i Eugènia Comas Alsina.  12 
Actua de secretari el Sr. Norbert Bes Ginesta. 13 
 14 
1. Actes pendents d'aprovar  15 
 16 
1.1. PLE2014/1 ordinària 29/01/2014. 17 
S’aprova per unanimitat.  18 
 19 
2. Propostes  20 
 21 
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries  22 
 23 
2.1.1. PRP2014/272   Aprovació definitiva del Pla d’infraestructures i r eurbanització del 24 
nucli urbà de Llagostera.     25 
 26 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 27 
General: 28 
 29 
“Atès que el Ple, en sessió de 28 de novembre de 2012, va aprovar inicialment el Pla 30 
d’infraestructures i reurbanització del nucli urbà de Llagostera, redactat per ABM Serveis 31 
d’Enginyeria i Consulting, SL. 32 
Atès que l’esmentat projecte es va sotmetre a informació pública al BOP (núm. 236, d’11 de 33 
desembre de 2012) i al tauler d’edictes municipal (e-Tauler), pel termini de 30 dies, sense que 34 
es presentés cap al·legació o reclamació. 35 
Atès que simultàniament a la informació pública es va demanar informe  a les administracions 36 
afectades i a les empreses de subministrament de serveis afectades perquè valoressin el 37 
projecte. 38 
Atès que les empreses de subministrament de serveis han emès el seu informe sobre el Pla 39 
d’infraestructures i reurbanització del nucli antic. L’Agència Catalana de l’Aigua encara no ha 40 
emès l’informe, però ha transcorregut amb escreix el termini que tenia aquest ens per emetre 41 
l’informe. 42 
Vist l’informe de l’enginyer municipal, de 17 de febrer de 2014, en què considera que es pot 43 
procedir a l’aprovació definitiva del Pla d’infraestructures i reurbanització del nucli urbà de 44 
Llagostera. 45 
Atès que l’empresa redactora ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL, ha incorporat les 46 
recomanacions de les empreses subministradores de serveis. 47 
Atès que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 48 
activitats i serveis del ens locals, sobre l’aprovació dels projectes d’obres. 49 
Vistos els antecedents de raó. 50 
S’acorda: 51 



2 
 

Primer.- Aprovar de manera definitiva el Pla d’infraestructures i reurbanització del nucli urbà de 1 
Llagostera. 2 
Segon.- Publicar edicte d’aprovació definitiva al BOP, al DOGC i a l’E-Tauler. 3 
Tercer.- Notificar l’acord als redactors del Pla d’infraestructures i reurbanització del nucli urbà 4 
de Llagostera “. 5 
 6 
Es produeixen les següents intervencions: 7 
 8 
El Sr. alcalde  pren la paraula per explicar que aquest Pla ja es va aprovar inicialment i ara es 9 
porta a aprovació definitiva.  10 
Aquest Pla és un estudi per saber, per exemple,  quan es vol fer una actuació en un carrer 11 
quins serveis són necessaris.  12 
 13 
El Sr. David Parron  diu que el vot del seu grup serà favorable. Que ho han estat revisant i el 14 
troba força complet. També veu que es pren en consideració tot el relacionat amb el Pla 15 
d’Accessibilitat. . El cost és força elevat per anar-ho fent cada vegada que s’aixeca un carrer.    16 
 17 
El Sr. alcalde  diu que no es pot executar de cop, però quan es vulgui fer una actuació puntual 18 
en un carrer,  com  per exemple l’asfaltat, primer s’hauran de millorar els serveis del subsòl. 19 
 20 
S’aprova per unanimitat.  21 
 22 
2.1.2. PRP2014/266   Aprovació de la revisió del Manual d’actuació bàsic a i la revisió del 23 
Document bàsic dels Plans de protecció civil munici pal.     24 
 25 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 26 
General:  27 
 28 
“Vist el conveni entre l’Ajuntament de Llagostera i la Universitat de Girona aprovat en la Junta 29 
de Govern Local, de 22 de novembre de 2005, pel qual s’encarrega l’elaboració, la implantació i 30 
l’actualització del Pla de protecció civil municipal, incloent els manuals d’actuació Infocat, 31 
Transcat, Sismicat i Inuncat. 32 
Atès que els plans es van homologar en data de 10 de juliol de 2008 i, d’acord amb el Decret 33 
210/1999, aquests s’han de revisar cada 4 anys. 34 
De conformitat amb el que estableix l’article 17 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció 35 
civil de Catalunya, es va sotmetre al tràmit d’informació pública, mitjançant convocatòries al 36 
BOP (núm. 245, de 24 de desembre de 2013), Punt Diari (19 de desembre de 2013) i Tauler 37 
d’edictes municipal, la revisió del Manual d’actuació bàsica i la revisió del Document bàsic dels 38 
Plans de protecció civil municipal, redactat pel Consell Comarcal del Gironès i promogut per 39 
l’Ajuntament. 40 
Vist que durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions. 41 
Vist l’informe de l’enginyer municipal de 9 de desembre de 2013. 42 
Vistos els antecedents de raó. 43 
S’acorda: 44 
Primer.- Aprovar la revisió del Manual d’actuació bàsica i la revisió del Document bàsic dels 45 
Plans de protecció civil municipal, redactat pel Consell Comarcal del Gironès i promogut per 46 
l’Ajuntament. 47 
Segon.- Publicar aquest acord d’aprovació al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al Tauler 48 
d’edictes municipal.  49 
Tercer.- Trametre 2 còpies dels Plans complets en format digital a la Comissió de Protecció 50 
Civil de Catalunya perquè siguin homologats.”  51 
 52 
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Es produeixen les següents intervencions:  1 
 2 
El Sr. alcalde  manifesta que aquest punt complementa el del Ple del mes passat que aprovava 3 
la revisió dels plans de protecció civil i si no es va portar a aprovació conjunta va ser perquè 4 
encara estava en període d’exposició pública. Ha estat elaborat pel Consell Comarcal.  5 
 6 
S’aprova per unanimitat.  7 
 8 
2.1.3. PRP2014/192   Aprovar inicialment el Pla local de seguretat viàri a de Llagostera 9 
2014-2017, elaborat pel Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Llagostera.  10 
 11 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 12 
General: 13 
 14 
“D’acord amb l’acció 5 del Pla de seguretat viària de Catalunya 2011-2013: Cooperar amb els 15 
governs locals per a la seguretat viària, 16 
D’acord amb la línia estratègica 2.1.2 del Pla de seguretat viària de Catalunya 2014-2020: 17 
Impulsar la redacció, el seguiment i l’avaluació de resultats dels plans locals de seguretat viària 18 
per reduir l’accidentalitat urbana, 19 
Vist el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Llagostera, 20 
signat en data 17 de gener de 2014, per a l’elaboració del Pla local de seguretat viària, 21 
S’acorda: 22 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla local de seguretat viària de Llagostera 2014-2017, elaborat 23 
pel Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Llagostera. 24 
Segon.-  Exposar-lo al públic durant 30 dies al BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament i donar-25 
li publicitat pels mitjans locals  a efectes de presentació de suggeriments i al·legacions. Si no 26 
se’n presenten es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord. 27 
Tercer.-  Designat el cap de la Policia Local, sergent Joan Linde Ribas, responsable del 28 
seguiment i avaluació del Pla, en col·laboració amb l’equip tècnic del Servei Català de Trànsit.”  29 
 30 
Es produeixen les següents intervencions: 31 
 32 
El Sr. alcalde  diu que aquest Pla ha estat elaborat pel Servei Català de Trànsit, amb la 33 
col·laboració de la Policia Local.  Tracta de veure quins són els punts negres que comporten 34 
més sinistralitat en tot l’àmbit municipal i quines actuacions s’hi haurien de fer per intentar 35 
solucionar-ho.  36 
Com que ara es fa l’aprovació inicial hi haurà un període per presentar al·legacions. 37 
 38 
El Sr. David Parron  diu que el seu vot serà favorable. 39 
Han estudiat el Pla, que dura quatre anys, creu que és força ambiciós perquè recull tot un 40 
seguit d’actuacions que podrien estar compreses en altres àmbits i altres plans, però que s’ha 41 
optat per reunir-les en un sol Pla.  42 
Considera que s’ha elaborat més que res perquè sigui orientatiu i no obliga a seguir les 43 
mesures i posa per exemple la cruïlla del carrer Joan Maragall que dóna dues opcions i 44 
possiblement l’Ajuntament trobi oportú  no seguir-les  i optar per una tercera via. 45 
Pregunta quan és prevista fer la calendarització d’aquest Pla, més que res per saber si aquest 46 
2014 es pensa fer alguna obra.  47 
En relació al que ha dit abans, que hi ha actuacions que també estan recollides en altres plans,  48 
posa per exemple el desnvolupament del PMU3, o sigui la rotonda del passeig Pompeu Fabra-49 
Avgda. del Gironès que també ho recull el POUM o en el Pla d’accessibilitat que ja hi ha el 50 
carrer Joan Maragall-Ganix.  51 
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Pregunta si no es podria repensar fer primer l’actuació dels carrer Joan Maragall-Ganix en 1 
comptes del carrer Fivaller.  2 
 3 
El Sr. alcalde  respon que aquest Pla serveix a l’Ajuntament per orientar-se i el que es tracta és 4 
de prioritzar. El carrer Fivaller és previst fer-lo,  però cal tenir els diners.       5 
 6 
S’aprova per unanimitat   7 
 8 
2.1.4. PRP2014/265   Modificar el tipus impositiu de l'IBI dels béns de naturalesa rústica 9 
per a l'any 2014.     10 
 11 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 12 
General:  13 
 14 
“En data 27 de febrer de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Llagostera va acordar sol·licitar a la 15 
Direcció General del Cadastre, d’acord amb l’article 32.2 de la Llei del cadastre immobiliari, 16 
l’aplicació dels coeficients que establís la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 17 
2014. 18 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 23 d’octubre de 2013, va aprovar provisionalment la 19 
modificació parcial de les ordenances fiscals del municipi per a l’exercici de 2014.  20 
Atès que durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions, van quedar 21 
aprovades definitivament i es van publicar les modificacions en el BOP. núm. 240, de 17 de 22 
desembre de 2013.  23 
En relació a l’IBI, es van acordar els següents tipus impositius : 24 
Tipus de béns immobles             Tipus 25 
Béns immobles urbans...................................................................................       0,47 % 26 
Béns immobles rústics....................................................................................      0,62 % 27 
La Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per a l’any 2014 28 
estableix els coeficients d’actualització, en el cas de Llagostera, de reducció dels valors 29 
cadastrals, amb aplicació d’un coeficient del  0,80. 30 
La Direcció General del Cadastre comunica durant el mes de febrer de 2014 el padró de l’IBI i 31 
es constata que el coeficient d’actualització del 0,80 no és d’aplicació als béns de naturalesa 32 
rústica.  33 
Atès que el Ple de l’Ajuntament va fixar el tipus impositiu l’Impost sobre Béns Immobles de 34 
naturalesa rústica creient que es reduirien en un 20 per cent els valors cadastrals d’aquest tipus 35 
de béns, es considera que per a l’any 2014 caldria mantenir el tipus de l’any 2013 sense 36 
modificar. 37 
Atès que la Llei 16/2012, de 27 de desembre, afegeix una Disposició Addicional 13a al Text 38 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el sentit de permetre als municipis als 39 
quals resulti d’aplicació l’article 32.2 de la Llei del cadastre immobiliari  d’ampliar el termini per 40 
aprovar i publicar  fins l’1 de març de l’exercici que s’apliqui el coeficient 41 
S’acorda: 42 
Primer .- Modificar l’acord de Ple de data 23 d’octubre de 2013, en el sentit de mantenir per a 43 
l’any 2014 el tipus impositiu de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica en el 44 
0,54.% 45 
Segon .- Publicar aquest acord en el BOP i a l’e-tauler.”  46 
 47 
Es produeixen les següents intervencions: 48 
 49 
El Sr. Ramon Soler  pren la paraula i diu que es porta a aprovació del Ple la modificació dels 50 
tipus de l’IBI de les finques rústiques, atès que quan el Cadastre ha notificat els nous valors, 51 
només ha rebaixat el 20% de les finques urbanes.    52 
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 1 
El Sr. David Parron  demana si els béns de naturalesa rústica, tan inclouen edificacions com 2 
camps.  3 
 4 
El Sr. Ramon Soler  respon que les edificacions rústiques tenen una valoració equivalent a les 5 
urbanes, encara que el sistema de càlcul és diferent i els camps es valoren en funció dels 6 
cultius.   7 
 8 
S’aprova per unanimitat.  9 
   10 
2.1.5. PRP2014/275   Interposar  conflicte de constitucionalitat davant el TC contra la Ley 11 
27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionaliza ción y Sostenibilidad de la 12 
Administración Local ( LRSAL), en defensa de l'auto nomia local.  13 
 14 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 15 
General:  16 
 17 
“APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA 18 
LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y 19 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 20 
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments 21 
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de 22 
planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrollista, especulatiu, afavoridor 23 
d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per 24 
afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i 25 
socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, 26 
de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això 27 
ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen 28 
els nostres ciutadans i ciutadanes. 29 
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del 30 
S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic de 31 
contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de 32 
la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar 33 
els efectes de la crisi. 34 
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant 35 
aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la 36 
mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als 37 
serveis que presten. 38 
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant 39 
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta 40 
emergència social. 41 
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més 42 
propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol 43 
ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que 44 
suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un important 45 
retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments. 46 
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir 47 
serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa 48 
quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió 49 
sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania 50 
acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir 51 
uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. 52 
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Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat espanyol 1 
i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar 2 
els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren 3 
econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic. 4 
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i 5 
converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa 6 
i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi 7 
d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local 8 
com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució. 9 
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya 10 
d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i 11 
Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els ajuntaments 12 
som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat. 13 
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, 14 
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi 15 
aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat 16 
de resposta dels governs locals. 17 
Fonaments de dret 18 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 19 
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 20 
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar 21 
quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment 22 
garantida. 23 
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de 24 
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable 25 
de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la 26 
formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, 27 
del Consell d’Estat. 28 
S’acorda: 29 
Primer.-  Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local 30 
contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de 31 
diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 32 
312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix 33 
en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 34 
Constitucional. 35 
Segon.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art. 36 
75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte 37 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major 38 
població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així 39 
com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 40 
Tercer.- Facultar i encomanar a l’alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris per 41 
portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de 42 
poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia 43 
Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en 44 
nom i representació de l’Ajuntament de Llagostera, de forma solidària i indistinta interposi 45 
conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 46 
(BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la 47 
Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència 48 
ferma i la seva execució.”  49 
 50 
Es produeixen les següents intervencions:  51 
 52 
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El Sr. alcalde  diu que aquesta nova Llei el que pretén és treure competències als ajuntaments 1 
com la sanitat, l’educació o els serveis socials i, a més,  els ajuntaments de menys de 20.000 2 
habitants no podran prestar sino son rentables, el servei de recollida d’escombraries ni el de 3 
subministrament d’aigua, o el manteniment dels carrers,  tot una sèrie de serveis bàsics molt 4 
propers al ciutadà. 5 
Tant l’ACM com  la FCM  han presentat un conflicte de constitucionalitat, però necessiten el 6 
recolzament de 1.500 ajuntaments. Catalunya està al voltant de 947 municipis, però 7 
segurament hi haurà la complicitat d’altres comunitats autònomes que ja es varen manifestar 8 
en contra d’aquesta Llei.  9 
 10 
El Sr. David Parron  manifesta que hi ha força motius per estar en contra d’aquesta Llei perquè 11 
és recentralitzadora i culpabilitza el món local de coses que no són certes, ja que el dèficit dels 12 
ajuntaments és ínfim comparat amb altres administracions i un cop més s’ha aprofitat l’excusa 13 
de la crisi per imaginar-se que l’estabilitat pressupostària és com una mena de solució màgica i 14 
en aquest cas s’aplicarà als ajuntaments.  15 
Sota aquesta premissa un dels altres punts més greus és que aquesta Llei aboca molts 16 
ajuntaments a privatitzar serveis i moltes competències passaran a les Diputacions. 17 
Un altre motiu per estar-hi en contra és que vulnera clarament l’Estatut (art.84)  i si cal alguna 18 
cosa és una Llei que asseguri un millor finançament del món local. 19 
Tampoc estan d’acord en quès es doni més competències a les Diputacions, sinó tot el contrari,  20 
que,  de mica en mica,  s’haurien d’anar extingint perquè no són òrgans d’elecció directa i la 21 
seva legitimitat democràtica està en entredit.  22 
Per tant, creu que hi ha motius més que de sobres per presentar un conflicte de 23 
constitucionalitat. 24 
 25 
El Sr. alcalde  manifesta que en una de les sessions que des de l’ACM  va assistir al Senat, on 26 
es debatia aquest tema, el ministre Sr. Montoro, promotor d’aquesta reforma, va reconèixer que 27 
la situació econòmica del país no ha estat provocada per  la gestió dels ajuntaments, sinó que 28 
el que vol el govern és tenir-los més controlats. Es passaran competències a la Generalitat, que 29 
no podrà pagar per manca de recursos, per això s’està tant abocat en el dret a decidir i 30 
reivindicar la independència de Catalunya per tenir recursos a l’hora de prestar al ciutadà els 31 
recursos que es mereixen. Les Diputacions, per poder prestar tots els serveis, els hauran de 32 
privatitzar. 33 
Aquesta Llei és un atac directe a la administració local, motiu pel qual tant l’ACM o la FCM i 34 
d’altres s’hi han posat totalment en contra.    35 
 36 
El Sr. David Parron  vol puntualitzar que la independència no assegura un millor finançament 37 
municipal.            38 
 39 
El Sr. alcalde  respon que serà molt més fàcil negociar-ho amb la Generalitat que no pas amb 40 
el Govern Central.  41 
 42 
S’aprova per unanimitat.  43 
   44 
2.1.6. PRP2014/47   Moció d'AxLL, en relació a rebutjar la resolució de  la Generalitat de 45 
Catalunya sobre la distribució als municipis de Cat alunya del fons de cooperació local 46 
de l'any 2013.     47 
 48 
El Sr. alcalde  pren la paraula per dir que s’ha arribat a un consens per tornar a deixar sobre la 49 
taula aquest punt de l’ordre del dia, a l’espera del que es resolgui un avantprojecte de llei que 50 
s’està preparant.  51 
 52 
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2.1.7. PRP2014/269   Moció d'AxLL, en relació a rebutjar l'avantprojecte  de Llei de 1 
Protecció dels Drets del concebut i de la dona emba rassada.     2 
 3 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 4 
General:  5 
 6 
“Atès que el dret a decidir de les dones sobre la seva maternitat, no es pot emmarcar en un 7 
debat aliè a la lliure decisió de les dones. És un dret fonamental i, com a tal, no pot ser objecte 8 
d'intercanvi amb els estaments religiosos i socials més reaccionaris.  9 
Atès que el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs, a la lliure decisió de les dones, sense 10 
interferències, sense condicionants, sense tuteles, ni penalitzacions, és un Dret Fonamental. 11 
Atès que la Llei d’interrupció voluntària de l’embaràs va ser reformada al 2010, amb un ampli 12 
consens, malgrat no haver assumit la totalitat de les reivindicacions del moviment feminista,  13 
manifestem la nostra rotunda oposició a una reforma que suposa un retrocés en matèria dels 14 
drets de les dones i un intrusisme inacceptable de les doctrines ultraconservadores que pretén 15 
imposar el govern del PP al marge del consens social. 16 
Atès que “l’Avantprojecte de Llei de Protecció dels drets del concebut i de la dona 17 
embarassada” que està impulsant des del Govern el PP significa un retorn al passat, i que és 18 
encara més retrògrada que la Llei de 1985, una llei que despenalitzava l’avortament en 19 
determinats supòsits, i que és insuficient per garantir la protecció jurídica i mèdica de les dones 20 
i dels professionals de la salut. El retorn a una llei restrictiva faria augmentar les activitats 21 
clandestines i perjudicials per a la salut de les dones i augmentaria la desigualtat en l’accés al 22 
dret a decidir sobre el propi cos, ja que l’accés a l’avortament dependria de la capacitat 23 
econòmica de les dones per anar a altres països. 24 
Atès que les dades demostren que la taxa d’avortaments és menor en aquells països on les 25 
lleis són més permissives. Cal recordar al Ministre Gallardón que l’Estat espanyol va ratificar el 26 
1983 la Convenció de les Nacions Unides sobre l’eliminació de totes les formes de 27 
discriminació contra les dones (CEDAW), on el seu article 16.e) proclama que els Estats 28 
asseguraran entre homes i dones “Els mateixos drets a decidir lliurement i responsablement el 29 
nombre dels seus fills i l’interval entre els naixements i a tenir accés a la informació, l’educació i 30 
els mitjans que els permetin exercir aquests drets”.  31 
Atès que mentre es vulneren els drets de les dones, es posa en risc les seves vides i no 32 
s’inverteix en la prevenció d’aquests embarassos no desitjats, els dogmàtics ultraconservadors 33 
teoritzen sobre el dret dels no nascuts. I encara més, amb la seva pressió per mantenir el 34 
control social, intenten prohibir, fins i tot, l’educació sexual i l’ús de mètodes anticonceptius. 35 
Atès que el moviment feminista continua la lluita, no només per no fer ni un pas enrere, sinó per 36 
fer tots els passos que queden per avançar en els drets de les dones, aquí i al món. Les velles 37 
formes d’opressió i control del capitalisme i del patriarcat ja no tenen lloc a les nostres 38 
societats. 39 
Atès que retrocedir cap a una llei més restrictiva seria abandonar tractats internacionals que 40 
daten del 1979 i tenir per a les dones una legislació retrograda al nivell de països que no 41 
subscriuen els tractats internacionals en matèria de drets humans i, a nivell europeu, ens 42 
posaríem a la cua dels països de la UE. 43 
Enfront d'això és necessària una llei: 44 
- Que contempli la prevenció contra els embarassos no desitjats amb una educació sexual. 45 
- Que recorri tots els estadis educatius, amb perspectiva de gènere. 46 
- Que permeti a les dones interrompre el seu embaràs en el moment i per les raons que desitgi, 47 
sense restriccions, sense terminis i sense tuteles en la sanitat pública. 48 
- Que reguli l'objecció de consciència perquè aquesta no sigui una coartada de la classe 49 
sanitària més reaccionària.  50 
- Que elimini l'avortament voluntari del codi penal tant per a les dones com per a les i els 51 
professionals sanitaris que el practiquen.  52 
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- Que inclogui la cobertura de la totalitat dels mètodes anticonceptius per la sanitat pública i en 1 
què no sigui necessari el consentiment matern/patern per a les joves de 16 a 18 anys, etc. 2 
- Que incorpori la formació en salut sexual i reproductiva, tant en l'àmbit sanitari com en 3 
l'educatiu. 4 
- Que garanteixi la preparació del conjunt de professionals per a la pràctica de la interrupció 5 
voluntària de l'embaràs i que aquesta s'inclogui en les carreres de medicina, infermeria i altres 6 
professions sociosanitàries. 7 
- Que no qüestioni la capacitat de les dones per prendre decisions sobre la seva vida, sinó que 8 
potenciï la seva autonomia. 9 
- Que inclogui un protocol comú per a la pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs en el 10 
Sistema Nacional de Salut que garanteixi l'equilibri territorial.” 11 
S’acorda: 12 
Primer. Rebutjar l'Avantprojecte de Llei de Protecció dels Drets del Concebut i de la Dona 13 
Embarassada aprovat pel Consell de Ministres perquè restringeix drets fonamentals de les 14 
dones, sol·licitant la seva retirada immediata. 15 
Segon. Donar suport a què qualsevol reforma que es faci sobre Llei Orgànica 2/2010, de 3 de 16 
març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, estigui 17 
encaminada a ampliar els drets que són fonamentals i específics de les dones, de manera que 18 
les dones puguin decidir sobre si volen o no ser mares.  19 
Tercer.  Fer una crida, a la societat en el seu conjunt, a la mobilització i la denúncia en contra 20 
de la restrictiva reforma de l'avortament del Partit Popular i per la defensa d'un Dret a 21 
l'Avortament, lliure, públic, gratuït i fora del Codi Penal.  22 
Quart. Instar el Parlament de Catalunya a fer efectiu el compromís adquirit en el Ple del debat 23 
de política general, amb la resolució pels drets i la salut sexual i reproductiva que es concretava 24 
en blindar les garanties i protegir els drets que atorgava la Llei Orgànica 2/2010 de Salut sexual 25 
i reproductiva i d’interrupció voluntària de l'embaràs, així com a desplegar l'actual llei amb els 26 
recursos necessaris per l'educació sexual, l'anticoncepció i la interrupció voluntària de 27 
l'embaràs i, finalment,  a iniciar l'elaboració d’una llei catalana de Drets i Salut Sexual i 28 
Reproductiva. 29 
Cinquè.  Traslladar els acords al Govern de l’Estat espanyol, al Ministre de Justícia, al Govern 30 
de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés i del Parlament de 31 
Catalunya.”   32 
 33 
Es produeixen les següents intervencions: 34 
 35 
El Sr. David Parron  diu que aquesta moció és per rebutjar la nova Llei de l’Avortament que 36 
intenta tirar endavant el Partit Popular.  37 
Hi ha molts motius per estar-hi en contra. És una Llei absolutament retrograda que atempta  38 
directament contra els drets de les dones i les seves llibertats, sense deixar triar les dones si 39 
volen o no ser mares,  que fa el joc amb els sectors més ultraconservadors de l’extrema dreta 40 
del PP i de l’Església Catòlica i que ens acosta una mica més al nacional-catolicisme que molts 41 
del PP encara enyoren.  42 
És encara més greu quan no considera els supòsits que el fetus pugui tenir malformacions, 43 
quan alhora estan retallant les ajudes a la dependència i,  per tant,  és una manera de 44 
condemnar les dones a quedar-se a casa, sent una mesura totalment masclista i patriarcal que 45 
el grup que representa no comparteix.  46 
Sobretot, afecta les dones treballadores perquè no disposaran de suficients recursos com per 47 
anar avortar a Londres com es feia els anys 70 i les condemna a practicar avortaments 48 
clandestins amb el conseqüent perill per a la salut. 49 
A continuació passa a llegir la part dispositiva  de la moció i demana el suport de l’equip de 50 
govern per aprovar la moció.  51 
 52 
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El Sr. Ramon Soler  pren la paraula i manifesta que en el fons el que s’està aprovant és la 1 
reivindicació que les dones puguin decidir el que fan amb el seu cos, no creu que sigui un tema 2 
de lluita de classes, sinó senzillament un tema de drets i llibertats de la dona.  3 
No hi havia cap problema perquè la llei que estava en vigor no en generava i el Partit Popular sí 4 
que n’ha generat un.  5 
Aquesta Llei torna a més de trenta anys enrere i el que avui s’està tractant és el rebuig frontal a 6 
una forma d’intervenció absolutista que deixa absolutament de banda la voluntat de les dones 7 
per fer ús de la seva pròpia llibertat i que ens retorna a l’època en que la televisió era en blanc i 8 
negre, per tant el vot de l’equip de govern no pot ser altra que favorable i esperar que al final 9 
imperi el seny i afortunadament dins el propi PP està generant més d’algun maldecap. 10 
 11 
S’aprova per unanimitat.  12 
   13 
2.1.8. PRP2014/298   Retirar el nom de fill adoptiu concedit l'any 1948 al senyor Luis 14 
Mazo Mendo.     15 
 16 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 17 
General: 18 
 19 
“Durant l’etapa del règim franquista, l’any 1948 es va atorgar el títol de fill adoptiu de Llagostera 20 
al senyor Luís Mazo Mendo. 21 
Mazo Mendo (Navalmoral de la Mata, Càceres 1902 – Barcelona 1987) fou un fiscal i polític 22 
que actuà en l’àmbit de Catalunya i, més concretament, a la demarcació de Girona, dins la qual 23 
fou governador civil de 1945 a 1956. 24 
Les seves primeres activitats foren a l’àmbit judicial, com a fiscal de l’Audiència de Barcelona. 25 
El 1936 fou confirmat en el càrrec per la Generalitat de Catalunya i passà tota la guerra civil 26 
espanyola exercint al vaixell-presó Uruguai. Al 1939 amb la victòria de les tropes rebels del 27 
general Franco fou confirmat en el càrrec per les noves autoritats. Poc després fou designat 28 
fiscal de la causa interrogatori al president de l’abolida Generalitat de Catalunya, Lluís 29 
Companys. 30 
La seva vinculació amb Girona i la seva província arribà al 1945, quan fou designat governador 31 
civil de la demarcació, una plaça que suposava també la designació com a cap provincial de la 32 
FET i de les JONS a Girona. La seva gestió vingué marcada pel seu caràcter dur i el seu 33 
vocabulari efectista, tant que Mazo Mendo marcà tota una època a Girona, coincidint, amb els 34 
primers anys del règim del general Franco, la lenta reconstrucció i l’aillament internacional.  35 
Exercí amb un indiscutible estil autoritari i arribà a enfrontar-se amb les altres autoritats 36 
franquistes. Destituí alcaldes (entre els quals l’alcalde de Girona Albert de Quintana i Vergés i 37 
tot el seu consistori, l’any 1946), funcionaris de la Central Nacional Sindicalista o Proveïments, 38 
delegats provincials de la FET i de les JONS, instructors del Frente de Juventudes i, finalment, 39 
el director del diari del règim a Girona, Los Sitios (actual Diari de Girona). 40 
També fomentà un fort culte a la seva persona i forçà que diverses poblacions el nomenessin 41 
fill adoptiu de les seves respectives viles i ciutats, entre les quals s’hi compta Girona i 42 
Llagostera. Al 1950 rebé la comanda amb placa de l’Orde de Cisneros, una condecoració 43 
falangista que nodria la brillant carrera que estava fent Mazo Mendo. 44 
L’any 1955 uns escàndols de corrupció i tràfic d’influències l’esquitxaren i minaren la seva 45 
popularitat i influència. Els principals escàndols foren l’afer dels cupos del ciment – descobert 46 
pel seu successor en el càrrec de governador civil a Girona, Josep Pagès i Costart – i l’afer dels 47 
salconduits. Fins al 1955 encara hi havia restriccions de lliure circulació de persones dins 48 
l’anomenada “zona de frontera” (uns 50 km a l’interior de la frontera amb França) i calia 49 
comprar un salconduit per circular-hi. Aquell mateix any el general Franco visità el seu amic 50 
Miquel Mateu, a Peralada, i s’assabentà que encara eren vigents les restriccions de circulació 51 
perquè el cuiner de Miquel Mateu no havia pogut arribar a Peralada per disposar d’un 52 
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salconduit caducat. Pel que sembla, Mazo Mendo percebia personalment els ingressos de la 1 
venda dels salconduits, cosa que ell negà categòricament a l’informe que hagué de redactar 2 
per a Madrid sobre l’incident. Aquest darrer afer segurament fou la causa del seu trasllat al 3 
govern civil de Lleida l’any 1956. Un cop a Lleida, és probable que els escàndols que Mazo 4 
Mendo arrossegava de Girona causessin la brevetat en el càrrec, que només durà dos mesos 5 
al càrrec. D’aquesta manera s’acabà la carrera del qui l’historiador local gironí Josep Clara i 6 
Resplandis ha anomenat el “Virrei Mazo Mendo” i que deixà una petjada tan profunda a la 7 
Girona franquista dels primers anys. 8 
A Llagostera va fer algunes actuacions, com alguna de relacionada amb la canalització de 9 
l’aigua, però res que no fos natural pel càrrec que ostentava, és a dir, no li devem res. 10 
Per tot l’exposat, i atès que molts vilatants de Llagostera i també l’entitat local Llagostera per la 11 
Independència, consideren indigne que Llagostera hagi atorgat el títol de fill adoptiu al senyor 12 
Luís Mazo Mendo. Cal tenir present que va ser governador civil de Girona en època franquista i 13 
en aquell moment era habitual nomenar fill adoptiu personatges rellevants del règim. 14 
S’acorda: 15 
Primer.-  Retirar el títol de fill adoptiu al senyor Luís Mazo Mendo concedit l’any 1948. 16 
Segon.-  Comunicar l’acord a l’agrupació local Llagostera per la independència.”  17 
 18 
Es produeixen les següents intervencions: 19 
 20 
El Sr. alcalde  diu que és una proposta inicialment fonamentada des de Llagostera per la 21 
Independència i recollida per tots els grups que composen l’Ajuntament i que segurament 22 
prosperarà.  23 
 24 
A continuació el Sr. secretari llegeix el text íntegre de la proposta.   25 
 26 
El Sr. David Parron  diu que el seu vot serà a favor. Tal com diu un amic seu de La Bisbal, 27 
aquest senyor era més corrupte que feixista. Per higiene democràtica,  a tots aquests tipus 28 
d’individus se’ls hauria de retirar d’ofici tots els títols concedits.  29 
També s’haurien de retirar les plaques que queden del Ministerio de la Vivienda amb el “yugo y 30 
las flechas”.      31 
 32 
S’aprova per unanimitat.  33 
 34 
3. Control i gestió municipal.  35 
 36 
3.1 Donar compte de les contractacions de personal.   37 
 38 
El Sr. secretari dóna compte del següent acord: 39 
Junta de Govern del dia 13-02-2014: 40 
-Prorrogar el nomenament del funcionari interí el Sr. JOSÉ LUIS LUNA SARABIA,  com a agent 41 
interí de la Policia Local, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, 42 
Policia Local, categoria agent, pel període de 3 mesos, amb efectes del dia 1 de febrer de 2014 43 
i fins el 30 d’abril de 2014.  44 
 45 
3.2 Donar compte de sentència del Jutjat Contenciós  Administratiu nº 3 de Girona per la 46 
qual s’estima íntegrament la demanda de l’Ajuntamen t de Llagostera contra una 47 
resolució del director de l’ACA.  48 
 49 
El Sr. secretari manifesta que és un recurs que va interposar l’Ajuntament de Llagostera 50 
contra una sanció imposada per l’ACA, d’import 6.001 euros,  per un presumpte abocament a 51 
l’estació de can Prats. 52 
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L’Ajuntament va interposar recurs per la via administrativa que va ser desestimat i recurs 1 
contenció administratiu que ha estat acceptat, on s’acorda anul·lar la sanció imposada a 2 
l’Ajuntament de Llagostera i imposar les costes a l’Agència Catalana de l’Aigua.   3 
Agraeix la tasca feta pels serveis jurídics de la Diputació i la dels tècnics municipals que varen 4 
assistir  com a testimonis al judici, on va quedar clar que aquests abocaments no eren 5 
imputables a l’Ajuntament, sinó que era la manca de manteniment de la canonada que 6 
connecta amb la depuradora de Cassà de la Selva.  7 
 8 
3.3 Donar compte de la liquidació del pressupost de l 2013. 9 
 10 
El Sr. Ramon Soler  explica que una vegada aprovada la liquidació del pressupost s’ha de 11 
donar compte al Ple i com que aquesta setmana s’ha aprovat es procedeix a fer-ho.  12 
S’haurà de convocar la Comissió  Especial de Comptes per aprovar-los. 13 
El resultat pressupostari de l’Ajuntament és negatiu en 193.764 euros, bàsicament  perquè s’ha 14 
utilitzat del romanent  l’expropiació dels terrenys adjacents a la Llar d’Infants. 15 
L’Ajuntament té un romanent de 2.262.000 euros, la Residència Josep Baulida de 336.000 16 
euros i el Patronat d’Esports de 47.500 euros.  17 
El deute total és de 1.579.571 euros que és un 21.68% dels recursos ordinaris. La Llei posa un 18 
topall màxim del 110% , això vol dir que s’està molt per sota dels ratis d’endeutament.           19 
 20 
3.4 Informar sobre els criteris per a la determinac ió dels drets de dubtós cobrament.  21 
 22 
El Sr. Secretari  diu que aquest punt està relacionat amb la liquidació i concretament amb els 23 
drets pendents de cobrament provinents d’exercicis anteriors.  24 
Amb la nova normativa s’obliga al Ple que informi. Els criteris utilitzats són els que marca el text 25 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, concretament l’article 193 bis que també 26 
s’ha introduït recentment.  27 
Els drets pendents de cobrament  dels dos exercicis anteriors,  el que es liquida és un 25%, del 28 
tercer un 50%, del quart i del cinquè  un 75% i la resta un 100%.  29 
Aquests drets resten a l’hora de calcular el romanent de tresoreria que es deriva de la 30 
liquidació.  31 
Fins ara es feien servir uns criteris de la Sindicatura de Comptes, que eren simplement 32 
orientatius i ara amb la Llei són mínims i podrien ser més, però es considera que aquests són 33 
els adequats.    34 
 35 
3.5 Donar compte de concertació d’operació de treso reria amb el Banco de Santander, 36 
SA. 37 
 38 
El Sr. Ramon Soler  manifesta que s’ha concertat una  pòlissa de crèdit amb el Banco de 39 
Santander per valor de 300.000 euros. No vol pas dir que s’hagin de fer servir d’immediat. 40 
En aquests moments a l’Ajuntament de li deuen molts diners de subvencions, s’han fet 41 
pagaments importants per expropiacions i els ingressos d’IBI no arribaran fins el mes de juny.  42 
S’ha demanat preu a totes les entitats bancàries més properes i aquesta és la més favorable 43 
amb força diferència. El termini és per un any i l’euribor trimestral és d’un 2.74%. 44 
 45 
El Sr. alcalde  diu que ha fet gestions amb el Consell Comarcal en relació a les subvencions 46 
pendents de cobrament i han manifestat que a final de mes liquidaran una part i la resta a 47 
començament del mes següent. 48 
Pel que fa el deute de la Generalitat també ha fet gestions i està pendent de resposta, 49 
principalment dels 170.000 euros de l’exercici 2010 de la Llar d’Infants. 50 
 51 
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El Sr. Ramon Soler  diu que si el Sr. Montoro hagués fet les coses tal com Déu mana, en 1 
aquests moments no s’estaria fent aquesta operació de crèdit, perquè la Generalitat va 2 
incorporar les subvencions que devia a aquest Ajuntament al Pla de Proveïdors i els 3 
ajuntaments que estaven al dia  va resultar que no podien ser beneficiaris d’aquest Pla.  4 
 5 
3.6 Donar compte de convenis amb diverses entitats.   6 
 7 
El Sr. secretari  dóna compte dels següents convenis subscrits amb entitats, per concessió de 8 
subvencions per cobrir despeses d’activitats que portaran a terme durant l’any 2014: 9 
-Associació esportiva Grup Excursionista Bell Matí,  10 
-Casino Llagosterenc. 11 
-Associació cutlural El Papu-Tisores.     12 
 13 
3.7 Donar compte de resolucions d’Alcaldia.  14 
 15 
El Sr. secretari  dóna compte de les resolucions d’Alcaldia que van des de la número 37 a la 16 
195/2014. 17 
 18 
3.8 Informes d’Alcaldia.  19 
 20 
El Sr. alcalde  pren la paraula per dir que Llagostera ha estat un dels tres municipis gironins 21 
guardonats per la Generalitat amb el segell de municipi amb més transparència i qualitat del 22 
seu web municipal.  23 
Per poder obtenir aquest segell,  la informació penjada ha d’arribar a un 90 %. 24 
Els altres municipis guardonats han estat Blanes i Celrà.  25 
És una gran satisfacció que es valori l’esforç que es fa a fi que els ciutadans tinguin la màxima 26 
informació.  27 
També informa que va assistir a una reunió al Parlament de Catalunya, de la comissió de 28 
Territori i Sostenibilitat,   per parlar de la reforma de la Llei 3/2009 d’urbanisme, relacionada 29 
amb les subvencions de la Generalitat a les urbanitzacions dels anys 60 i 70 que encara estan 30 
pendents de regularitzar-se i que s’ha de solucionar.      31 
A Llagostera la única que queda per legalitzar és Selva Brava i ja és previst celebrar una 32 
assemblea amb els veïns per formar una junta de compensació.  33 
La urbanització La Canyera ja ha presentat el projecte de reparcel·lació, que és l’últim pas 34 
abans no es treguin les obres a licitació.  35 
Igualment informa que el Consorci de l’Ardenya, on hi estan implicats 7 municipis,  ha elaborat 36 
un circuit d’uns 93 km., que es va presentar a l’ermita de Sant Grau i creu que és un referent a 37 
seguir a l’hora de posar en valor el patrimoni natural de l’entorn.  38 
Per acabar,  diu que el  dissabte dia 1 de març hi haurà la presentació a la sala de Plens del 39 
llibre “Ricard Solà, fotògraf, Llagostera 1949-1990” sobre el fons de fotogràfic cedit per la 40 
família de can Llirinós i a continuació s’inaugurarà l’exposició de fotografies al local de La Caixa 41 
del carrer Consellers.   42 
  43 
3.9 Precs i preguntes. 44 
 45 
El Sr. David Parron  pren la paraula i diu que felicita l’Ajuntament que integra el Consorci 46 
Ardenya-Cadiretes per la iniciativa de la ruta oberta i per l’aplicació creada pels mòbils. 47 
En relació a la transparència informativa,  diu que a l’apartat “vull rebre informació” de la pàgina 48 
web municipal, sí permet accedir-hi però al continuar dóna un error intern i la gent inscrita no 49 
rep la informació demanada a través d’aquest canal. Pregunta  com està el tema.  50 
Un altre tema és que quan es va aprovar el Pla de Desenvolupament Local, malgrat les 51 
reticències, s’hi va acabar d’incorporar l’esment que es feia del Pla d’Equipaments, tot i que no 52 
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és un document aprovat. La pregunta és si hi ha voluntat de portar-lo al Ple per a la seva 1 
aprovació inicial i poder-ho discutir.  2 
I per acabar, demana com està el tema dels habitatges de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil. 3 
 4 
El Sr. Ramon Soler  diu que ja es mirarà l’error de la pàgina web, ja que recentment s’han fet 5 
canvis i potser s’ha desconfigurat alguna cosa.  6 
Aprofita per dir a tothom que els pugui escoltar, que també es pot demanar a través del web 7 
que se’ls trameti els reculls de premsa que es fan diàriament des de l’Ajuntament. 8 
Afegeix que amb la voluntat de transparència i d’informar que hi ha des de l’Ajuntament, els 9 
Plens es retransmeten via twitter amb la compte oficial de l’Ajuntament. No deixa de ser una 10 
eina més, en aquest cas 2.0, que tot això és el que ha permès obtenir una puntuació de 90 11 
punts sobre 100, o sigui un 9,  pel que fa a la qualitat i transparència de la informació, 12 
mesurada per un organisme autònom i que ha fet mereixedor a aquest Ajuntament juntament 13 
amb dos d’altres d’aquest segell de qualitat i felicita al servei de premsa i comunicació 14 
municipal, que demostra dia a dia amb la seva tasca tant la necessitat com la utilitat d’aquests 15 
serveis.  16 
 17 
El Sr. alcalde  continua dient que pel fa referència al Pla d’Equipaments, s’informarà en quin 18 
punt està i la intenció és aprovar-ho pel Ple. 19 
En relació als pisos de l’antiga Caserna, diu que tant el govern de l’Entesa en el seu moment 20 
com ara es va al darrera del Ministerio del Interior per la cessió d’aquesta habitatges.  21 
La resposta és que encara hi viuen guàrdies civils.  22 
L’altre dia va estar parlant amb el senador de CiU, Sr. Joan Bagué, que la pregunta de com 23 
quedarien aquests habitatges la va formular al Senat, sense obtenir resposta, però  es va 24 
comprometre a tornar-la  a formular.  25 
Sinó s’obté resposta, s’haurà d’aplicar alguna mesura més coercitiva, atès que actualment hi ha 26 
molta demanda d’habitatges socials i aquests pisos podrien ser una bona sortida.  27 
 28 
I no havent-hi més temes per tractar, a les deu del vespre s’aixeca la sessió de la qual s’estén 29 
la present acta que és signada pel Sr. Alcalde  amb mi el Secretari, que ho certifico. 30 
 31 


