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Exp. Gen: 2014/925 1 
02.03.37 2 

 3 
ACTA NÚM.: PLE2014/7 DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PL E DE L’AJUNTAMENT DE 4 
LLAGOSTERA REALITZADA EL DIA 25 DE JUNY DE 2014 5 
 6 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-cinc de juny 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, Anna Hereu Masó, 10 
Sergi Miquel Valentí, Pilar Aliu Bou, Olga González Gómez, Carles Serrat Tur, Àlex Puig Mayol 11 
i David Parron Ojeda.  12 
Actua de secretari el Sr. Norbert Bes Ginesta. 13 
 14 
1. Actes pendents d’aprovar 15 
 16 
1.1. PLE2014/6 ordinària 28/05/2014. 17 
S’aprova per unanimitat amb les esmenes presentades pel grup d’AxLL que ja s’han incorporat 18 
a l’acta.  19 
 20 
2. Propostes  21 
 22 
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries  23 
 24 
2.1.1. PRP2014/953   Modificar parcialment l'ordenança fiscal núm. 28 re guladora de la 25 
taxa per a la utilització dels equipament esportius  i serveis o activitats esportives.     26 
 27 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 28 
General: 29 
 30 
“Vist que el Consell del Patronat Municipal d’Esports en sessió del dia 29 de maig de 2014 31 
proposa mantenir els preus de la taxa per la utilització dels equipaments esportius i serveis o 32 
activitats esportives per a la temporada 2014/2015. 33 
Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 34 
Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 35 
a l’aprovació i la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 36 
Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 37 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La publicació dels textos actualitzats de les 38 
Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar acompliment al que estableix 39 
l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que han de complir la 40 
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 41 
comunicació informativa amb els ciutadans. En aquest sentit, les modificacions introduïdes als 42 
textos de les Ordenances fiscals municipals obeeixen, a l’acompliment de les previsions 43 
normatives esmentades anteriorment. 44 
S’acorda: 45 
Primer.- Modificar parcialment l’ordenança fiscal núm. 28 reguladora de la taxa per la utilització 46 
dels equipaments esportius i serveis o activitats esportives: 47 



 

2 
 

Article 4. Tarifes 1 

Concepte Tarifa 
Utilització d’equipaments esportius  
      Camp de futbol i pavelló d’esports ( per grup i hora) 35,00 € 
      Drets d’entrenament per a no federats 110,00 €/curs 
      Pistes de tennis   7,30 €/hora 
      Pistes de tennis (amb il·luminació) 12,00 €/hora 
      Pista d’exterior (amb il·luminació) 9,00 €/hora 
      Abonament pistes de tennis – anual general 71,50 € 
      Abonament pistes de tennis – anual per esportistes d’altres seccions 30,00 € 
      Abonament pistes de tennis – mensual 14,85 € 
      Abonament pistes de tennis – temporada d’estiu 38,50 € 
      Plafó publicitari de 300 x 150 cm. 290,00 €/any 
      Plafó publicitari de 300 x 100 cm. 195,00 €/any 
 2 
 3 
 4 

Concepte Tarifa 
Activitats de temporada regular – TEMPORADA 2014/20 15  
      Escola de l’Esport – nascuts entre 2005 i 2010 148,50 € 
      Escola de l’Esport – nascuts  2003 i 2004 165,00 € 
      Esport Benjamí, Premini i Prebenjamí – nascuts entre 2005 i 2010 148,50 € 
      Esport Aleví i Mini -  nascuts  2003 i 2004 165,00 € 
      Esport Infantil i Preinfantil – nascuts 2001 i 2002 165,00 € 
      Esport Cadet – nascuts 1999 i 2000 192,50 € 
      Esport Juvenil – nascuts 1997 i 1998 220,00 € 
      Esport Sènior – nascuts 1996 i anteriors 231,00 € 
      Gimnàstica nivell 0 – gent gran (2 dies a la setmana) 11,00 €/mes 
  
Altres activitats   
     Escalada 44,00 € 
     Cursets tennis  (fins a 15 anys d’edat)  60,00 €/trimestre. 
     Cursets tennis (per més de 15 anys d’edat) 72,00 €/trimestre 
 5 
 6 
Segon .- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord provisional, durant el 7 
termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 8 
d’exposició en el BOP. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 9 
reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu.”  10 
 11 
Es produeixen les següents intervencions: 12 
 13 
El Sr. Jesús Malagón  pren la paraula i explica que es tracta de ratificar un acord pres per la 14 
Junta del  Consell del Patronat Municipal d’Esports.  15 
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L’ordenança fiscal núm.28 pràcticament no es modifica,  només en els casos que l’esportista 1 
pugi de categoria.  2 
 3 
El Sr. Àlex Puig  manifesta que el seu vot serà favorable.  4 
 5 
El Sr. David Parron  diu que,  igual que va fer a la Junta del Patronat, el seu vot serà 6 
l’abstenció.  7 
Valora positivament que no hi hagi cap pujada de preus, o sigui que els preus es congelin en 8 
relació a l’any passat. 9 
A la llar d’infants hi ha una taxa diferent per als usuaris que viuen al municipi i per als que són 10 
de fora i,  per tant, també trobaria oportú aplicar un barem similar  a les taxes per poder fer 11 
esport a Llagostera.  12 
En comparació a l’any passat, aquesta temporada 2013-2014, hi ha hagut un increment de vint-13 
i-cinc esportistes de fora del municipi, que suposa un increment percentual d’un 15.7% i més si 14 
es té en compte que els usuaris del Patronat d’Esports han disminuït. 15 
Tot això es deu als esportistes que estan a la secció de futbol, que  representen un 80% del 16 
total. 17 
Un exemple molt excessiu és en el filial directe del primer equip,  que de vint-i-tres jugadors, 18 
vint són forans.   19 
En els juvenils, de divuit n’hi ha onze,  en el cadet A,  de quinze n’hi ha onze,  i en els infantils,  20 
de disset n’hi ha nou.  21 
Creu que des de l’Ajuntament s’han de subvencionar els esportistes que són del municipi. 22 
Per altres esports que es practiquen, encara que no té la informació a la mà, creu que no és 23 
pas un cas tan alarmant com el futbol.  24 
Li sobta que els jugadors del primer equip de futbol no paguin quota perquè no formen part del 25 
Patronat,  però paradoxalment utilitzen les instal·lacions. 26 
Per tots els motius exposats, el seu vot serà l’abstenció.   27 
 28 
El Sr. Jesús Malagón  respon que l’any 2005-2006 també hi varen haver seixanta-un 29 
esportistes de fora, que era un percentatge d’un 9,5%. 30 
Aquest discurs d’avui és el de cada any. Els equips s’ha d’acabar de completar perquè si no es 31 
deixarien esportistes sense poder fer equip. 32 
El que és important és que tot el jovent de Llagostera pugui fer esport i formar equip,  motiu pel 33 
qual  han de venir jugadors de fora.  34 
Considera que no s’hauria de cobrar res més que la quota del Patronat.  35 
En relació a la comparació amb les quotes de la llar d’Infants, creu que no és el mateix que el 36 
Patronat Municipal d’Esports.  37 
A la Junta i al Consell del Patronat Municipal d’Esports, quan es va tractar aquest tema, tothom 38 
hi va estar a favor, encara que el Sr. Parron es va abstenir. 39 
 40 
El Sr. David Parron  manifesta que si s’han de buscar un o dos jugadors per acabar d’emplenar 41 
un equip,  no hi té res a dir. Però en el cas del futbol, el 42% de la gent que formen els diferents 42 
grups no són de Llagostera, per tant no creu que els hagin anat a buscar per acabar de formar 43 
el grup,  i més quan hi ha un equip de juvenils que va pujant.      44 
 45 
El Sr. Jesús Malagón  afegeix que és cert que el primer equip de la Unió Esportiva Llagostera 46 
no paga quota del Patronat i pregunta què costaria fer la publicitat que fan de Llagostera si 47 
l’hagués de pagar l’Ajuntament, ja que gràcies a aquest primer equip Llagostera es coneix a 48 
molts indrets. 49 
Per tant, el retorn que s’obté és molt superior a la despesa que genera.  50 
 51 
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El Sr. David Parron  diu que també s’hauria de donar gràcies a TV3 quan parla de les cues que 1 
es generen a la C-35 o a la C-65, atès que també és publicitat.     2 
Si tot el que s’ha d’agrair a la U.E. Llagostera és una lliçó magistral de geografia, perfecte, però 3 
no està parlant en aquests termes, sinó de no fer exclusions ni privilegis de cap usuari del 4 
Patronat d’Esports i els del primer equip també ho són, motiu pel qual haurien de participar de 5 
pagar la quota com ho ha  de fer tothom. 6 
Amb les quotes que té el futbol a Llagostera, molta gent renuncia a portar-hi  els seus fills 7 
perquè no pot pagar entre  300 i 500 euros. Fer futbol a Llagostera és car.  8 
 9 
El Sr. Jesús Malagón  repeteix que la publicitat que del poble en fa el primer equip del futbol és 10 
molt important  i d’alguna manera s’ha d’agrair.  11 
 12 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  13 
CiU i ERC sí 14 
AxLL abstenció   15 
 16 
2.1.2. PRP2014/958   Proposar com a festes locals del municipi, per a l' any 2015, els dies 17 
25 i 26 de maig de 2015.     18 
 19 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 20 
General: 21 
 22 
“Atès que el Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, 23 
jornades especials i descansos, estableix que l’acord de fixació de les festes locals l’ha de 24 
prendre el Ple de l’Ajuntament, 25 
Vista l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes 26 
laborals per a l’any 2015, 27 
S’acorda: 28 
Primer.-  Proposar com a festes locals del municipi de Llagostera per a l’any 2015 els dies 25 i 29 
26 de maig de 2015. 30 
Segon.-  Comunicar aquest acord al Servei Territorial a Girona del Departament d’Empresa i 31 
Ocupació de la Generalitat. “ 32 
 33 
Sense que es produeixi cap intervenció, s’aprova pe r unanimitat.   34 
 35 
2.1.3. PRP2014/959   Designar el regidor Àlex Puig Mayol d'ERC, membre v ocal de la 36 
Comissió Informativa General i de la Comissió Espec ial de Comptes.     37 
 38 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 39 
General:  40 
 41 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de juny de 2011, a l’empara de l’article 50.1 42 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 43 
de règim local de Catalunya, va acordar crear els grups municipals de Convergència i Unió, el 44 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i d’Alternativa per Llagostera, i designar 45 
els portaveus corresponents, 46 
Atès que la portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana, Sra. Eugènia Comas Alsina, 47 
va presentar la dimissió en el Ple de 26 de març de 2014, i en el Ple de 28 de maig de 2014 va 48 
prendre possessió en el seu lloc el regidor Sr. Àlex Puig Mayol,  49 
S’acorda: 50 
Primer.-  Designar el regidor del Grup municipal d’ERC, Sr. Àlex Puig Mayol, membre vocal de 51 
la Comissió Informativa General i de la Comissió Especial de Comptes.”  52 
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 1 
Sense que es produeixi cap intervenció,  s’aprova p er unanimitat. 2 
   3 
2.1.4. PRP2014/960   Designar el regidor d'ERC, Àlex Puig Mayol, portave u del grup 4 
d'ERC-Acord municipal.     5 
 6 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 7 
General:  8 
 9 
“Atès que el Ple, en sessió de 29 de juny de 2011, a l’empara de l’article 50.1 del Decret 10 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 11 
local de Catalunya, va acordar crear els grups municipals de Convergència i Unió, el d’Esquerra 12 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal i d’Alternativa per Llagostera, i designar els 13 
portaveus corresponents, 14 
Atès que la portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana, Sra. Eugènia Comas Alsina, 15 
va presentar la dimissió en el Ple de 26 de març de 2014, i en el Ple de 28 de maig de 2014 va 16 
prendre possessió en el seu lloc el regidor Sr. Àlex Puig Mayol, 17 
S’acorda: 18 
Primer.-  Designar el regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal Sr. Àlex 19 
Puig Mayol portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 20 
Municipal.” 21 
 22 
Sense que es produeixi cap intervenció,  s’aprova p er unanimitat. 23 
 24 
2.1.5. PRP2014/961   Designar nou regidor d'ERC, representant de Mancomu nitat Conca 25 
Ridaura.     26 
 27 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 28 
General:  29 
 30 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de juny de 2014, a l’empara de l’article 50.1 31 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 32 
de règim local de Catalunya, va acordar crear els grups municipals de Convergència i Unió, el 33 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i d’Alternativa per Llagostera, i designar 34 
els portaveus corresponents, 35 
Atès que la portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana, Sra. Eugènia Comas Alsina, 36 
va presentar la dimissió en el Ple de 26 de març de 2014, i en el Ple de 28 de maig de 2014 va 37 
prendre possessió en el seu lloc el regidor Sr. Àlex Puig Mayol, 38 
S’acorda: 39 
Primer.-  Designar el regidor del Grup municipal d’ERC, Sr. Àlex Puig Mayol, representant en el 40 
següent organisme: 41 
Mancomunitat de la Conca del Ridaura 42 
Segon.-  Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Conca del Ridaura.”  43 
 44 
Sense que es produeixi cap intervenció,  s’aprova p er unanimitat. 45 
 46 
2.1.6. PRP2014/962   Designar nou regidor d'ERC representant patronats, consells i 47 
òrgans.     48 
 49 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 50 
General: 51 
 52 



 

6 
 

“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de juny de 2014, a l’empara de l’article 50.1 1 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 2 
de règim local de Catalunya, va acordar crear els grups municipals de Convergència i Unió, el 3 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i d’Alternativa per Llagostera, i designar 4 
els portaveus corresponents,  5 
Atès que la portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana, Sra. Eugènia Comas Alsina, 6 
va presentar la dimissió en el Ple de 26 de març de 2014, i en el Ple de 28 de maig de 2014 va 7 
prendre possessió en el seu lloc el regidor Sr. Àlex Puig Mayol, 8 
S’acorda: 9 
Primer.-  Designar el regidor del Grup municipal d’ERC, Sr. Àlex Puig Mayol, representant en 10 
els següents patronats municipals, consells i òrgans col·legiats municipals: 11 
Consell Escolar Municipal 12 
Consell de Participació de les llars d’infants municipals 13 
Consell Municipal del Patrimoni Cultural 14 
Consell Municipal de Comunicació Local 15 
Junta de Govern del Patronat Municipal d’Esports i Consell del Patronat Municipal d’Esports 16 
Junta de Govern del Patronat Municipal Residència Josep Baulida 17 
Consell Municipal de Salut 18 
Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris 19 
Segon.-  Comunicar aquest acord als caps dels diferents serveis municipals, per a llur 20 
coneixement i als efectes oportuns.” 21 
 22 
Sense que es produeixi cap intervenció,  s’aprova p er unanimitat. 23 
  24 
2.1.7. PRP2014/965   Moció d'AxLL, en relació a publicar el protocol i e ls resultats de les 25 
anàlisis d'aigua de boca.     26 
 27 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 28 
General: 29 
 30 
“L’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides va aprovar el 3 d’agost del 2010 31 
la resolució 64/292, en què es reconeix el Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament, reconeixent així 32 
que tota persona té dret a un accés a l’aigua i al sanejament en suficient quantitat, qualitat, 33 
disponibilitat i assequibilitat, entre d’altres requisits. Aquest dret també queda recollit en 34 
l’Observació General núm. 15 del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, 35 
del qual Espanya forma part des del 1977.  36 
El Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la 37 
qualitat de l’aigua per al consum humà, és l’instrument legal a l’Estat espanyol a través del qual 38 
es desenvolupa tota la matèria relacionada amb la qualitat de l’aigua per a ús de boca. En 39 
l’article 4 s’especifica que “els municipis són responsables d’assegurar que l’aigua (...) sigui 40 
apta per al consum al punt de lliurament al consumidor”. Així mateix el propi RD 140/2003 41 
estableix quins són els criteris de qualitat que ha de complir l’aigua de consum humà i les 42 
anàlisis necessàries que s’han d’efectuar per a garantir-ne el compliment.  43 
Respecte a la informació disponible per a la ciutadania, el mateix RD 140/2003 estableix, en el 44 
seu article 29, que “la informació donada als consumidors haurà de ser puntual, suficient, 45 
adequada i actualitzada sobre tots i cadascun dels aspectes descrits en aquest Reial Decret, a 46 
través dels mitjans de comunicació previstos per cadascuna de les Administracions implicades i 47 
els gestors d’abastament.”  48 
Donada la situació de no existir la informació pública segons obliga el RD 140/2003 de 7 de 49 
febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per consum humà i 50 
recollint la campanya impulsada per les entitats “Plataforma Aigua és Vida”, “Som lo que 51 
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sembrem”, “Ecologistes en Acció” i “Enginyeria Sense Fronteres”, el grup municipal 1 
d’Alternativa per Llagostera sol·licita l’adopció per part d’aquest Ple dels següents “ 2 
S’acorda: 3 
Primer. Publicar, a través dels mitjans de comunicació propis del consistori, el protocol o 4 
document equivalent que utilitza l’Ajuntament referent a les anàlisis d’aigua que s’efectuen al 5 
municipi.  6 
Segon. En cas que el protocol descrit al primer punt dels acords no existeixi, elaborar-lo i 7 
implementar-lo en un termini no superior a 2 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció. 8 
Tercer. Publicar a través dels mitjans de comunicació propis del consistori els resultats de totes 9 
les anàlisis d’aigua dutes a terme al municipi, així com les que es facin en el futur, d’acord amb 10 
els requeriments de l’article 29 del RD 140/2003. 11 
Quart. Traslladar els acords sobre la present moció a les entitats que en són promotores 12 
(aiguaesvida@gmail.com).” 13 
 14 
Es produeixen les següents intervencions: 15 
 16 
El Sr. David Parron  pren la paraula i diu que aquesta moció és de suport a una proposta que 17 
impulsen diverses organitzacions o col·lectius i que es denomina “aigua és vida”,   que tracta de 18 
la qualitat de l’aigua per al consum humà. 19 
Aquesta moció el que vol demanar és que a la web de l’Ajuntament es publiquin els resultats de 20 
les anàlisis que es facin de l’aigua de boca,  per part de les empreses subministradores, o sigui, 21 
Aqualia i Rec Madral,  perquè els ciutadans de Llagostera  tinguin coneixement de l’aigua que 22 
beuen.  23 
A continuació passa a llegir els quatre acords que hi ha a la moció.   24 
D’acord amb el grup de CiU i espera que ERC també ho vegi bé, accepta que es retiri el punt 25 
segon de l’acord, amb el compromís que finalment s’acabi publicant el resultat de les anàlisis.   26 
 27 
El Sr. Ramon Soler  diu que l’equip de govern no té cap inconvenient a publicar aquesta 28 
informació referent al resultat de les analítiques de l’aigua municipal.  29 
De forma recurrent,  des de l’Ajuntament es requereix les dues empreses perquè enviïn 30 
aquesta informació,  encara que una és més àgil que l’altra.  31 
Per tant, és voluntat de l’Ajuntament informar sobre aquest tema i treure l’apartat segon de la 32 
moció. 33 
 34 
El Sr. alcalde  afegeix que la companyia Aqualia envia puntualment l’analítica tant a 35 
l’Ajuntament com al SINAC,  que ells sí que ho publiquen. 36 
A l’altra  companyia subministradora,  que és Rec Madral,  sempre se’ls ha de reclamar la 37 
documentació.  38 
 39 
El Sr. Àlex Puig  manifesta que el seu grup hi votarà a favor.      40 
 41 
Per unanimitat  s’acorda aprovar la moció anterior,  un cop retirat el punt segon de la part 42 
dispositiva del  redactat.  43 
 44 
2.1.8. PRP2014/966   Moció d'AxLL, en relació a reclamar a l'estat espan yol un procés 45 
constituent per plantejar la República i un nou mod el d'estat.     46 
 47 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 48 
General: 49 
 50 
“Des del compromís amb els ideals de justícia, llibertat, igualtat i fraternitat, hereus i hereves del 51 
llegat social, cultural i emancipador de la II República, hem de manifestar que no acceptem un 52 
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relleu automàtic mitjançant una Llei orgànica sense obrir l’oportunitat democràtica de consultar 1 
la ciutadania i debatre i decidir sobre el model d’estat. 2 
En la recent abdicació del rei Joan Carles de Borbó es posa de manifest la fi de règim que viu 3 
el sistema polític i en especial el model d’estat i les relacions Catalunya-Espanya, aprovats 4 
després de la dictadura i en el període de la transició democràtica. Un model que ha regnat a 5 
l’Estat espanyol en els darrers 40 anys i que s’ha demostrat esgotat i accentuat pel fet que 6 
moltes generacions no l’han pogut escollir, demanda la reforma constitucional i la convocatòria 7 
d’un referèndum on sigui la ciutadania qui decideixi lliurement amb els seus vots tot allò que 8 
afecta les seves vides i on puguin decidir quin sistema polític, quin model econòmic i quin 9 
model de societat desitgen. 10 
A la vegada ens reafirmem en la necessària continuïtat del procés de consulta sobre el futur 11 
polític de Catalunya.” 12 
S’acorda: 13 
Primer.-  L’Ajuntament de Llagostera reclama a l’Estat espanyol impulsar un procés constituent 14 
per plantejar la República i un altre model d’Estat. 15 
Segon.-  Declarem esgotat el model d’Estat actual, i cridem a la ciutadania a exigir la reforma 16 
de la Constitució i la convocatòria d’un referèndum, on sigui la ciutadania qui decideixi amb els 17 
seus vots la forma d’Estat que prefereix, monarquia o república. 18 
Tercer.-  Declarem que hem de continuar el procés per a l’exercici del dret a decidir i que el 19 
poble de Catalunya s’expressi en llibertat el proper 9 de novembre sobre la relació política que 20 
vol tenir amb l’Estat espanyol. 21 
Quart.-  Fer arribar els acords al Congrés dels Diputats i al Senat, al Govern de l’Estat espanyol, 22 
al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a la Presidència de la Unió Europea. “  23 
 24 
Es produeixen les següents intervencions: 25 
 26 
El Sr. David Parron  manifesta que aquesta moció s’ha presentat arran de l’abdicació del rei 27 
Joan Carles I. 28 
Aquesta abdicació és la constatació que hi ha tot un cicle que s’ha acabat i més quan s’ha 29 
obert un procés sobiranista per expressar el desig que vol tenir la ciutadania catalana  amb 30 
l’Estat espanyol.  31 
Pensa que no només és necessari saber la relació que Catalunya vol tenir amb l’Estat, sinó que 32 
el dret a decidir va més enllà,  com determinar  quina forma d’estat es vol. 33 
Amb aquesta moció es demana que l’Ajuntament es posicioni favorablement  a la demanda 34 
d’un referèndum per poder decidir la forma d’estat, o bé que sigui una monarquia o una 35 
república  i per reafirmar que el dret a decidir del 9 de novembre continuï en peu.  36 
A continuació passa a llegir els acords de la moció.  37 
 38 
El Sr. Ramon Soler  diu que no és cap secret que el grup que representa està a favor del dret a 39 
decidir.  40 
El  president de la Generalitat,  en un acord ampli,  ja va anunciar amb els diversos grups del 41 
Parlament i de manera molt majoritària la voluntat que Catalunya es pugui expressar no sobre 42 
el model de l’Estat espanyol sinó sobre el model que vol Catalunya.  43 
La voluntat del seu grup és que el 9 de novembre es pugui fer un referèndum i votar sí i sí, o 44 
sigui, una nova organització i ser fora de l’Estat espanyol.  45 
No sap fins a quin punt ara ha de ser prioritari organitzar un model d’estat del qual no se’n vol 46 
formar part.  47 
Malgrat tot, no posaran cap inconvenient al fet que es puguin fer consultes o referèndums 48 
sobre temes troncals, encara que la prioritat de l’equip de govern en aquests moments no és 49 
monarquia o república, sinó que Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir i a partir d’aquí 50 
poder-se organitzar i decidir com un estat propi.  51 
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El vot a la moció presentada no serà positiu, sinó que s’abstindran,  atès que el que desitja  1 
l’equip de govern és que el dia 9 de novembre es pugui decidir quin model d’estat es vol per 2 
Catalunya.      3 
 4 
El Sr. Àlex Puig  diu que,  com no podria ser d’una altra manera,  hi votaran a favor.  5 
 6 
El Sr. David Parron manifesta que agraeix l’abstenció de l’equip de govern i el vot afirmatiu 7 
d’ERC  i afegeix que creu que el que expressa la moció no són dos temes contradictoris sinó 8 
complementaris.  9 
Mentre s’estigui a l’estat espanyol s’ha de tenir el dret a dir quin estat es vol.  10 
I li pregunta al Sr. Soler per què no han retirat els diputats que el grup de CiU té al Senat i al 11 
Congrés, atès que les coses que es debaten a Madrid afecten  Catalunya.  12 
  13 
El Sr. Ramon Soler   diu que si s’hagués de triar decidir en un referèndum entre monarquia i 14 
república o sobre com vol ser definida Catalunya com a nació, ho té claríssim i la resta de 15 
grups també, per tant, no sap fins a quin punt l’obligació de l’Ajuntament és definir un estat del 16 
qual s’ha manifestat que se’n vol sortir. 17 
Que es mantinguin els diputats i els senadors en aquests moments, és la manera de tenir veu 18 
pròpia a Madrid, ja que permanentment s’utilitza la fórmula d’atacar els pilars i la manera de 19 
conviure dels catalans, motiu pel qual no es vol formar part d’Espanya. 20 
El que vol és que el deixin decidir quin model d’estat es vol per a Catalunya i no si  ha de ser 21 
monarquia o república, la prioritat d’ara és que el dia 9 de novembre la gent pugui votar  i a 22 
partir d’aquí i en funció dels resultats ja es triarà la manera de com organitzar-nos.     23 
 24 
El Sr. David Parron  diu que si no es retiren els representants és perquè tothom reconeix que 25 
sí són allà és per defensar els nostres interessos, mentre es formi part de l’estat espanyol.  26 
Des del punt de vista de l’equip de govern, ja s’està suposant quin serà el resultat de la 27 
consulta del 9 de novembre, però si el resultat no fos favorable a la independència, creu que 28 
s’hauria  de tenir el dret a decidir si es vol república o monarquia.  29 
 30 
S’aprova per majoria simple amb la següent votació:   31 
CiU abstenció 32 
ERC i AxLl sí   33 
 34 
3. Control i gestió municipal.  35 
 36 
3.1 Donar compte de sentència del Tribunal Superior  de Justícia de Catalunya, de data 14 37 
de juny de 2014, per la qual s’estima en part el re curs d’apel·lació interposat pel Sr. Jordi 38 
Prats Hoyo.  39 
 40 
El Sr. secretari  pren la paraula i diu que és un recurs d’apel·lació interposat contra una 41 
sentència del Jutjat contenciós administratiu nº 1, en relació al projecte de reparcel·lació de la 42 
urbanització Font Bona. L’única cosa que se li estima al recurrent és que en sentència de 1ª 43 
instància s’havia  declarat la  inadmissibilitat del recurs i el que diu el Tribunal Superior de 44 
Justícia de Catalunya és que s’ha d’admetre el recurs. Entra en el fons de la qüestió,  però 45 
desestima modificar el projecte de reparcel·lació, per tant aquesta sentencia no afecta en res 46 
l’Ajuntament.        47 
 48 
3.2 Contractacions de personal.  49 
 50 
El Sr. secretari  dóna compte de la següent contractació de personal:  51 
Junta de Govern del dia 05-06-2014: 52 
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Contractar en règim laboral, a temps parcial i per urgència, la senyora NÚRIA PORTELL 1 
PUIGDEVALL, com a agutzil,  per substituir la baixa d’IT, el permís per maternitat i les 2 
vacances de la Sra. Raquel Papasey Rivero, amb efectes del dia 11/06/2014 i fins al dia 3 
31/10/2014. 4 
 5 
3.3 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia.  6 
 7 
El Sr. secretari  dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van des de la número 625 a 8 
la número 723/2014.  9 
 10 
3.4 Informes d’Alcaldia.  11 
 12 
El Sr. alcalde  informa del següent:  13 
-Vol expressar la seva felicitació a la Unió Esportiva Llagostera pel seu ascens a 2ª A,   i en 14 
relació a la problemàtica de si paguen o no  la taxa per la utilització dels equipaments esportius 15 
municipals,  ha de dir que la temporada  vinent ja no hi serà perquè possiblement no juguin al 16 
poble. 17 
La fita aconseguida és un honor per al poble, ja que de Llagostera se’n parla a tot arreu i,  18 
encara que els partits no es puguin jugar aquí,  la gent tindrà tendència a conèixer el municipi. 19 
Felicita  la junta directiva,  amb la presidenta al capdavant, el cos tècnic i els jugadors.       20 
En relació a la problemàtica i als incidents del dia del partit amb el Nàstic, que va sorgir arran  21 
d’unes entrades que varen demanar i que,  des de la U.E. Llagostera  es va considerar que 22 
eren més de les que se’ls podia facilitar, llavors volien crear una “fan zone”  on poder agrupar 23 
tots els seguidors que es desplacessin. Des d’un principi varen tenir la negativa de l’Alcaldia 24 
per problemes de seguretat. 25 
Hi ha haver un ampli dispositiu de seguretat, perquè la gent que anés al camp no tingués 26 
problemes, de fet es va desplaçar menys gent des de Tarragona que la que es preveia.  27 
Quan va acabar el partit hi va haver uns moments tensos entre l’àrbitre i els jugadors visitants,  28 
però va acabar bé i ràpid.   29 
També varen trencar un vidre del cafè del Casino.  30 
Però la por que hi havia pel tema de la seguretat, gràcies a la Policia Local,  als Mossos 31 
d’Esquadra i a la seguretat privada, no va anar a més i es va poder controlar.      32 
- A continuació passa a comentar que Vidreres té problemes d’aigua. Des de l’Ajuntament de 33 
Vidreres  varen demanar poder connectar a la xarxa nostra a fi d’abastir una urbanització on fa 34 
el subministrament  l’empresa Rec Madral. 35 
La resposta negativa d’aquest Ajuntament va ser immediata perquè el dipòsit de can Pinet 36 
encara s’ha de recepcionar  i sanitàriament falta l’autorització per poder-ne fer ús, però 37 
principalment perquè ha de donar servei a Llagostera, atès que a l’estiu el dipòsit existent s’ha 38 
d’omplir tres vegades al dia i amb les instal.lacions de can Pinet es tindrà  la certesa de cobrir 39 
tot el subministrament del nucli urbà. 40 
Sembla que finalment l’Ajuntament de Vidreres ha negociat amb el Pasteral. 41 
No cal dir que si puntualment Vidreres necessita aigua, durant un dia,  es pot facilitar en cas 42 
molt extrem, no hi haurà cap problema,  per no deixar la població sense subministrament,  però 43 
vol deixar clar que el nou dipòsit és per a Llagostera.  44 
- I per acabar, diu que s’ha demanat subvenció a l’ACA  per a la neteja de les rieres.  45 
- A continuació passa  la paraula al  Sr. Ramon Soler  perquè expliqui tot el relacionat amb 46 
l’estada de TV3 i Catalunya Ràdio a Llagostera. 47 
 48 
El Sr. Ramon Soler  pren la paraula i explica que la setmana del 9 al 13 de juny Llagostera ha 49 
estat el municipi protagonista del programa Divendres de TV3. Tres dels programes (dilluns, 9, 50 
dimarts, 10 i dimecres 11) han estat fets en directe des de la plaça Catalunya. Els continguts 51 
del dijous van ser filmats dimarts i dimecres.  52 
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El programa ha comptat amb 55 llagosterencs que s’han desplaçat fins als estudis de TV3 per 1 
assistir de públic. 2 
En total el programa ha dedicat uns 90 minuts a Llagostera per tractar diversos aspectes 3 
d’interès relacionats amb el municipi. D’entre els més de 50 temes proposats per l’Ajuntament, 4 
la direcció del programa ha escollit la gastronomia, el futbol, el patinatge, la festa i la fira del 5 
batre, l’Associació d’Astronomia de Girona, el Carbó Ardenya Gavarres, els Manies, el Mercat 6 
Romà, la fira del llibre prohibit de can Toni de les Eugues, el Museu Vilà, el Casino 7 
Llagosterenc i el patrimoni arquitectònic (nucli antic, Can Caciques...) i  paisatgístic de 8 
Llagostera.   9 
És una mostra molt acurada de tots els atractius que té Llagostera. El programa va donar una 10 
imatge molt potent del poble,  lliga molt amb el que s’havia proposat,  que era crear la marca 11 
Llagostera,  atès que 90 minuts de televisió és molt de temps. 12 
Les dades d’audiència del mes de juny encara no estan disponibles. En les darreres publicades 13 
corresponents al mes de maig, per franges horàries, TV3 ha mantingut el liderat en les de més 14 
consum televisiu, matí, migdia, sobretaula i "prime time", on s’inclou el programa Divendres.   15 
Durant el mes de maig la quota de pantalla de TV3 ha estat de 13,6%.  16 
Paral·lelament el programa concurs d’humor Els optimistes de Catalunya Ràdio va fer-se des 17 
del Petit Casino el dilluns 9 de juny.  18 
Durant la resta de dies,  fins divendres, s’han realitzat un total de 4 connexions en directe 19 
entrevistant personatges com l’hereu, la pubilla, Llagostera Ràdio, l’Oriol Cortès, l’alcalde o  la 20 
Isabel Tarragó  i ciutadania diversa que durant els dies de Festa Major se’ls parava pel carrer i 21 
se’ls gravava.   22 
Temps dedicat a Llagostera: 54 minuts del programa de dilluns més 40 de les connexions i 23 
referències del dimarts, dimecres, dijous i divendres.   24 
A títol orientatiu,  una falca de 20’’ a la ràdio  són 109 euros, una falca de 20’’ en una franja 25 
d’horari de divendres val 1.500 euros. Llagostera va estar  90 minuts a la televisió i 90 a la 26 
ràdio.  27 
La gent pregunta quin ha estat el cost de tot aquest desplegament per  a l’Ajuntament. El 28 
programa no es compra, és a dir, no es fa venir el programa a canvi de diners, però sí que hi ha 29 
unes despeses indirectes,  que són l’estada i la manutenció de l’equip desplaçat,  que es va 30 
repartir entre les diverses cases de turisme rural i l’establiment hoteler del poble i que puja a la 31 
quantitat de 1.020 euros.  32 
Per tant, 90 minuts de ràdio i 90 minuts de televisió per 1.020 euros.  33 
Per tenir una idea, dues portades del Punt Diari anunciant la Fira del Bolet, la Fira del Batre o la 34 
Festa Major ja vénen a costar això.  35 
Creu que la inversió ja s’ho val, el retorn ha estat molt important,  només calia veure les xarxes 36 
socials i l’impacte amb la gent de Llagostera  que va voler assistir en directe al programa, o bé 37 
gent que aprofitant que era festiu el dilluns va venir al poble a Festa Major.   38 
Per resumir, la valoració ha estat molt positiva i vol deixar clar  que el programa no el va fer 39 
l’Ajuntament, sí que l’Ajuntament va demanar que vingués TV3 i se’ls varen exposar temàtiques 40 
diverses, donant-los un  llistat de totes les persones i entitats que podrien ser d’interès i sobre 41 
una graella de 50 temes varen triar-ne els que varen sortir.  42 
La campanya gastronòmica de la Festa Major s’ha ampliat 15 dies més per recollir l’efecte que 43 
pogués tenir l’impacte mediàtic d’aquests programes. 44 
Espera que properament pugui explicar futures actuacions que es programaran.  45 
 46 
El Sr. alcalde  manifesta que demà tindrà una reunió amb la presidenta de la Unió Esportiva  47 
perquè li expliqui les previsions que tenen, atès que avui s’ha fet una roda de premsa anunciant 48 
que l’Oriol Alsina,  en Lluís Carrillo i algun jugador pleguen i se’n van al Girona. 49 
El que vol saber és de quina manera munten l’equip de cares a la temporada vinent i a quin 50 
estadi jugaran.  51 
 52 
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El Sr. Josep Aliu  pren la paraula i diu que aquest divendres hi ha el festival musical 1 
L’Emergent que s’organitza  des del Consell Comarcal. Es farà a la plaça del Castell i convida 2 
tothom a venir.  3 
Les entrades anticipades són a 7 euros i el mateix dia a 10 euros. Aquest preu l’ha posat el 4 
Consell.  5 
El dissabte, a partir de les 5 de la tarda, hi ha la Fira del Segar a la zona del polivalent. Hi haurà 6 
diferents mostres de com es feia antigament aquesta feina, havaneres, sopar, ball, etc. . 7 
Continuarà amb la Fira del Batre, l’últim diumenge de juliol. 8 
El proper cap de setmana es representarà l’obra de teatre “Interessos”, escrita pel  llagosterenc 9 
Francesc Pujadas junior i dirigida pel seu pare Francesc Pujadas senior.  10 
 11 
3.5 Precs i preguntes.  12 
 13 
El Sr. Àlex Puig  formula les següents preguntes o precs: 14 
- En primer lloc,  també vol felicitar  el primer equip de la Unió Esportiva Llagostera pel seu 15 
ascens i condemna els actes violents protagonitzats el dia del partit amb el Nàstic, tant des 16 
d’una part com de l’altra, atès que es va donar una mala imatge, encara que al final tot va 17 
acabar bé i defensa l’actuació dels Mossos,  que considera  proporcionada.  18 
- Demana si es podria fer alguna actuació similar a la que es va fer al carrer Sant Feliu al carrer 19 
Ganix, a fi d’eixamplar un costat de les voreres, ja que és molt perillós i principalment durant el 20 
curs escolar,  que hi ha molt de trànsit.  21 
Si es preveu que per tema de finançament, la urbanització que està prevista en aquest sector 22 
vagi per llarg, proposa poder-ho fer amb personal adscrit al SOC.  23 
- La Generalitat finalment ha tret a concurs públic el transport sanitari i a les bases ha observat 24 
que s’han fet retallades importants.  25 
Passa a explicar els serveis que actualment presten les ambulàncies a Llagostera i els que es 26 
preveuen:   27 
Hi ha tres tipus de serveis d’ambulàncies: Suport vital bàsic,  que és el que hi ha ara a 28 
Llagostera, suport vital intermig,  amb un tècnic i un infermer,   i suport vital avançat,   amb 29 
tècnic, infermer i metge. 30 
L’han informat que a Llagostera hi destinen un suport vital intermig, en teoria les 24 hores, però 31 
com que sap de la manera com funciona, cada setmana que es fa un servei d’aquests tipus 32 
l’ambulància és fora del municipi durant unes 3 o 4 hores. 33 
El que li preocupa és que si aquest suport vital intermig  continua fent la feina que fa ara, el 34 
poble romandrà abandonat moltes hores.        35 
Demana que des de l’Ajuntament es faci alguna gestió per tal que no es tregui el servei de 36 
suport vital bàsic que ara hi ha a Llagostera.  37 
 38 
El Sr. alcalde  respon que,  pel que fa al carrer Ganix, primer han mirat com funcionava el 39 
carrer Sant Feliu, que sembla que de moment va bé.  40 
Al carrer Ganix no es poden perdre  places de pàrking, a diferència del carrer Sant Feliu,  que 41 
es va fer el pàrking dissuasori, també s’hauria de mirar si l’amplada del carrer donaria per 42 
col·locar-hi jardineres. 43 
 44 
El Sr. Àlex Puig  diu que només s’hauria d’eixamplar una mica la vorera de la banda de les 45 
cases perquè els vianants hi poguessin circular, no caldria posar-hi jardineres, només fer una 46 
actuació puntual, atès que ja quedarà arreglat quan s’urbanitzi definitivament.   47 
 48 
El Sr. alcalde  manifesta  que el fet que al carrer Sant Feliu s’hagin col·locat jardineres és per 49 
donar seguretat al vianant,  però ja s’estudiarà què es pot fer al carrer Ganix.  50 
Pel que respecta al tema del transport sanitari,  diu que ja farà les gestions que calgui i,  si cal 51 
fer una moció conjunta per elevar-la al Parlament, no hi haurà cap inconvenient.  52 
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 1 
El Sr. David Parron  formula les següents preguntes i precs:   2 
- D’aquí a poc entrarà en servei el nou dipòsit de can Pinet. A la premsa es va publicar que 3 
seria per a emergències i creu que hauria de ser per abastir les urbanitzacions del terme 4 
municipal, que ara els dóna servei l’empresa Rec Madral,  i d’aquesta manera es 5 
municipalitzaria tot el servei d’aigua potable de la població.   6 
- En relació a la notícia apareguda als mitjans de comunicació de la reunió entre l’alcalde de 7 
Llagostera i el de Vidreres pel tema de la manca d’aigua d’aquest últim i que el Sr. alcalde ja ha 8 
explicat en una anterior intervenció que l’aigua del dipòsit de can Pinet no es vendrà a Rec 9 
Madral, manifesta que s’oposa frontalment a la pretensió d’aquesta companyia,  ja que 10 
actualment  capta més aigua de la que li pertoca dels aqüífers de Llagostera i a sobre encara 11 
vol fer més negoci del que fa.  12 
- Voldria saber si s’ha avançat alguna cosa en la licitació del contracte de la recollida de les 13 
escombraries i quan es portarà a Ple.  14 
- Des de la darrera comissió sobre els habitatges buits que es va fer el mes maig, demana si 15 
els bancs han posat a disposició de l’Ajuntament o del Consell Comarcal algun pis a preus 16 
socials.  17 
- Per acabar, demana si hi ha intenció de convocar el Consell del Patrimoni Cultural i el de 18 
Comunicació Local.  19 
 20 
El Sr. Xavier Vilella , en relació a la licitació del servei de recollida d’escombraries, respon que 21 
aquest dilluns ha tingut reunió amb els tècnics municipals  i es portarà al Ple del proper mes de 22 
juliol.  23 
Abans de portar-ho al Ple,  es donarà a conèixer  a tots els regidors el plec de clàusules.   24 
 25 
El Sr. alcalde , en relació als pisos buits propietat dels bancs, respon que no té coneixement 26 
que n’hagin  destinat cap a preu reduït, però de totes maneres s’informarà.  27 
 28 
El Sr. Josep Aliu,  en relació al Consell del Patrimoni Cultural, respon que ara que s’han acabat 29 
les obres de Can Caciques ja es convocarà.  30 
 31 
El Sr. Ramon Soler  diu que el Consell de Comunicació Local no es va reunir l’any passat 32 
perquè quan es volia convocar va coincidir en vacances.   33 
Aquest any es procurarà convocar-lo abans de vacances, perquè la LRSAL  una de les coses 34 
que ataca molt directament són els mitjans de comunicació locals, fins i tot l’ACM ha fet 35 
sessions específiques sobre aquest tema. 36 
S’ha generat una problemàtica important, perquè la LRSAL diu que es tanquin directament 37 
aquests mitjans i aquest serà un dels motius per fer la convocatòria, apart dels altres temes  38 
que hi hagi per parlar.  39 
 40 
El Sr. alcalde  continua responent a les preguntes formulades i,  pel que fa al dipòsit de Can 41 
Pinet, diu que la finalitat és donar servei a les urbanitzacions del terme, a les quals actualment 42 
els subministra l’aigua la companyia Rec Madral. 43 
Arrel d’uns pous il·legals que va fer Rec Madral,  es va demanar a l’ACA que intervingués i es 44 
va reunir aquest Ajuntament, el de Vidreres, el de Caldes de Malavella i el de  Maçanet de la 45 
Selva per resoldre el subministrament d’aigua arran d’una hipotètica clausura dels pous de Rec 46 
Madral. L’ACA volia fer una intervenció important sobre aquesta companyia, tot i que desconeix 47 
si s’ha actuat.   48 
Quan l’Ajuntament de Vidreres va posar-se en contacte amb aquest Ajuntament perquè es 49 
vengués aigua a l’empresa Rec Madral,  que és qui subministra l’aigua de boca a la població,  50 
se li va respondre que no,  perquè no es pot  vendre aigua a una empresa particular.  51 
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Afegeix que aquest dies hi ha hagut una avaria important a l’avinguda de l’Esport i els veïns 1 
han estat unes 20 hores sense aigua. Les conduccions són de fibrociment i primer es va 2 
malmetre d’una part i a continuació d’una altra. 3 
 4 
I no havent-hi més temes per tractar, a les deu del vespre i cinc minuts  s’aixeca la sessió de la 5 
qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. alcalde  amb mi el secretari, que ho certifico. 6 
 7 


