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ACTA NÚM.: PLE2014/10 DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL P LE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLAGOSTERA REALITZADA EL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2014  
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-quatre de setembre de dos mil catorze 
es reuneix el Ple municipal per tenir sessió ordinària sota la Presidència de l’alcalde Sr. Fermí 
Santamaria Molero i amb l’assistència dels regidors  Srs. Josep Aliu Mundet,  Montserrat Vilà 
Añón, Ramon Soler Salvadó, Jesús Malagón Granados, Xavier Vilella Bayé, Anna Hereu Masó, 
Sergi Miquel Valentí, Pilar Aliu Bou, Olga González Gómez, Carles Serrat Tur, Àlex Puig Mayol  
i David Parron Ojeda.  
Actua de secretari el Sr. Norbert Bes Ginesta. 
 
Actes pendents d’aprovar.  
 
1.1. PLE2014/8 ordinària 30/07/2014. 
 
S’aprova per unanimitat amb les esmenes presentades pel grup d’AxLL,  que ja s’han 
incorporat a l’acta.   
 
2. Propostes  
 
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.  
 
2.1.1. PRP2014/1387   Aprovació definitiva plec clàusules escombraries i inici de licitació.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
 
“Atès que el contracte actual es va prorrogar per acord del Ple municipal, en sessió de 24 
d’octubre de 2012, d’acord amb l’article 235.a del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el plec de clàusules i el propi 
contracte. 
Atès que en data 30 de juliol de 2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’expedient de 
contractació de recollida d’escombraries del municipi de Llagostera, amb un pressupost de 
3.300.000 euros (IVA exclòs) per la durada total del contracte que és de 10 anys , el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regiran la licitació 
del contracte de recollida d’escombraries de Llagostera. 
El plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques s’ha sotmès 
al informació pública pel termini de 20 dies, a l’empara de l’article 232.2 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
mitjançant edicte al BOP núm. 156, de 18 d’agost de 2014 i DOGC Núm. 6685 , de 13 d’agost 
de 2014, i a l’e-Tauler.  Durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions. 
Atès que en el decurs de la sessió plenària del dia 30 de juliol de 2014, el regidor del Grup 
municipal d’AxLL, va manifestar que es podria incloure una clàusula de revisió de preu a la 
baixa, i que tenia dubtes sobre la legalitat de  l’article 39 w) i 51.11) del plec, perquè la seva 
redacció podia vulnerar l’exercici del dret de vaga, 
Atès que el redactat dels esmentats articles del plec de clàusules administratives és el següent: 
Art. 39 w) Donada la condició de serveis obligatoris que tenen els que es contracten, en cas de 
vaga o tancament patronal, l’adjudicatària està obligada a posar a disposició tot el material i 
elements adscrits al servei, fent-se càrrec també del cost del personal que fos assignat per a la 
continuació del servei, en cas que així es decidís. En tot cas s’haurà d’avisar l’administració 
municipal amb una antelació mínima de 48 hores. L’administració competent podrà decretar els 
serveis mínims a cobrir per l’empresa. 
Art. 51.11)  En cas de vaga o tancament patronal, quan el contractista no posi a disposició tot el 
material ielements adscrits al servei o quan no es faci càrrec també del personal que fos 
assignat per a la continuació del servei. 
Atès que l’article 40, disposa el següent :  



4.- La vaga dels treballadors del concessionari és un dels riscos normals de l’activitat 
empresarial, que ha de ser assumit per aquest, en l’execució del contracte i, per tant, els seus 
efectes econòmics desfavorables per a l’empresari no poden ser repercutits a l’Ajuntament. 
5.- La manca de prestació dels serveis durant el temps que duri la vaga comportarà que l’import 
de les despeses que l’empresari hagi deixat de suportar per aplicació de la norma sectorial en 
matèria de vaga es pugui deduir del preu a abonar per l’Ajuntament. 
Atès que el redactat de l’article 39 w),  es podria considerar com a confús o ambigu,  en relació 
a la possible vulneració del dret de vaga dels treballadors de l’empresa concessionària, els 
serveis jurídics de l’Ajuntament proposen el següent redactat : 

-Art. 39 w)  En cas de vaga dels treballadors, aquesta circumstància és un dels riscos normals 
de l’activitat empresarial, que ha de ser assumit per l’empresari, en l’execució del contracte, i 
per tant, els seus efectes econòmics no poden ser repercutits a l’Ajuntament. En aquest 
supòsit, el contractista està obligat a oferir solucions que garanteixin els serveis mínims 
imprescindibles que determini l’administració competent. Si el contractista no oferís les 
esmentades solucions o no les portés a la pràctica, els serveis tècnics municipals competents 
podran promoure els contractes que estimin precisos per cobrir els serveis mínims aprovats, 
que seran a compte del contractista. En qualsevol cas, la responsabilitat que se’n derivi 
d’aquests treballs serà del contractista a tots els efectes que preveu el plec. 

La falta de prestació del servei durant el temps que duri la vaga, es podrà deduir del preu a 
abonar per l’import de les despeses que el contractista hagi deixat de suportar en aplicació de 
la norma sectorial en matèria de vaga. 

-Art. 51.11)  En cas de vaga o tancament patronal, quan el contractista no ofereixi solucions per 
garantir els serveis mínims imprescindibles que determini l’administració competent, i no es faci 
càrrec de les despeses generades per aquesta situació. 
-Suprimir els apartats 4 i 5 de l’article 40 per reproduir els termes del nou redactat de l’article 
39w) 

Atès que, em relació a la possible incorporació d’una clàusula de revisió de preus a la baixa, es 
proposa donar a l’article 58 del plec la següent redacció : 

Per aplicació de les determinacions dels articles 89 i 90 del TRLCSP, i atesa la durada del 
contracte (8+2 anys), procedirà, a petició del contractista o d’ofici per part de l’Ajuntament, la 
revisió de preus, sempre i quan hagués transcorregut un any des de la seva formalització. 
També procedirà la mateixa revisió de preus (a la finalització del 8è any  del contracte) en el 
cas de l’eventual pròrroga del contracte. Per tant, el primer any transcorregut des de la 
formalització del contracte quedarà exclòs de la revisió. 
S’estableix com a fórmula de revisió de preus l’Índex de Preus al Consum (IPC) anual de 
l’Institut Nacional d’Estadística referit a l’Estat espanyol. Per determinar la revisió de preus es 
prendrà com a referència el citat índex referit al darrer mes natural anterior. D’acord amb 
l’article 90.3 del TRLCSP, la revisió no podrà superar el 85% de la variació experimentada per 
l’índex adoptat. Obtingut el nou índex, s’aplicarà sobre el preu de contracte i en resultarà el 
preu revisat. La revisió de preus podrà ser a l’alça o a la baixa, a l’empara de l’article 87-3 del 
TRLCSP. 
Es deixa constància que la fòrmula de revisió de preus a través de l’índex de l’IPC serà 
substituïda pel nou índex quan així es determini normativament per l’Estat. 
(...) 
Atès el que disposa l’article 115 i 116 TRLCSP respecte de l’aprovació del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques. 

Atès el que disposen els articles 157 a 161 del TRLCSP, 
Vistos els antecedents de raó 
S’acorda: 
Primer.-  Estimar els suggeriments formulats pel Grup municipal d’AxLL en el transcurs de la 
sessió plenària del dia 30 de juliol de 2014, en el sentit de modificar el redactat dels articles 39 
w) i 51.11 del Plec de clàusules administratives particulars que regiran la licitació del contracte 
de recollida d’escombraries de Llagostera, segons s’indica a la part expositiva d’aquest acord, 
suprimir els apartats 4 i 5 de l’article 40, així com incorporar una previsió de la revisió de preus 
del contracte a la baixa. 
Segon.-  Aprovar definitivament el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques amb un pressupost de 3.300.000 euros (IVA exclòs).  



Tercer.-  Iniciar la licitació del present contracte, publicant anunci al BOP, DOGC, i Perfil del 
contractant. 
Quart.-  Delegar a la Junta de Govern Local les competències relatives a la gestió del 
procediment de contractació, un cop s’hagi declarat l’oferta econòmicament més avantatjosa 
per part del Ple municipal. 
Cinquè.-  Delegar a la Junta de Govern Local les facultats relatives a la gestió, l’execució i la 
modificació del contracte.” 
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
El Sr. Xavier Vilella  pren la paraula i manifesta que al Ple del mes de juliol es va portar a 
aprovació inicial el plec de condicions de la recollida de les escombraries. En el període 
d’al·legacions no se’n varen presentar, però el grup d’AxLL va fer un parell d’observacions que 
després d’estudiar-se s’han incorporat.  
Avui es porta a aprovació definitiva i a continuació les empreses interessades ja podran 
presentar les seves ofertes econòmiques.  
Si algú necessita algun aclariment ho contestarà. 
 
El Sr. Àlex Puig  diu que està d’acord amb les incorporacions fetes i que el vot del seu grup 
serà favorable.  
 
El Sr. David Parron  agraeix que aquetes dues modificacions s’hagin incorporat, ja que 
considera que el redactat queda més clar. 
Malgrat que s’hagin fet aquestes incorporacions, el seu vot serà l’abstenció. 
Ha fet una última repassada al plec de clàusules i es pregunta si  8 anys més 2 no és massa 
temps per un contracte d’aquesta mena,  ja que s’estaria parlant de l’any 2025  i hipotecar-se 
amb una empresa per 10 anys creu que és massa temps. 
Un altre punt que els portarà a abstenir-se és que en el sobre B, que és el dels criteris que no 
són de valoració automàtica, quan es facin les puntuacions de les propostes de millora, troben 
a faltar una calendarització  perquè no és el mateix que t’ofereixin una millora dintre dels dos 
anys del contracte o que et diguin que ho faran al vuitè any.    
Per a una propera vegada que s’hagi de renovar una licitació, demana que es faci un estudi 
sobre si seria factible que la recollida de les escombraries la fes directament l’Ajuntament. 
 
El Sr. Xavier Vilella  respon que el tema dels 8 anys més 2 ve donat per les inversions que es 
fan, ja que haver d’amortitzar la caixa i el camió en poc temps no es gaire viable. 
En relació a les millores,  el que s’ha intentat és fixar un mínim de les freqüències de les 
recollides de cada tipus de fracció i qualsevol millora que proposin puntuarà. 
Sobre la possibilitat que l’Ajuntament assumís directament el servei de recollida, ha de dir que 
tant els problemes de personal,  com de possibles avaries del camió que ara els assumeix 
directament l’empresa adjudicatària, seria complex perquè només disposa d’un tipus de vehicle 
per fer les diferents recollides. Per tant, no s’han plantejat en cap moment no adjudicar-ho a 
una empresa.  
 
El Sr. David Parron  diu que quan es referia a les millores,  parlava del sobre B, no de les 
millores de criteri automàtic a què s’ha referit el Sr. Vilella.   
Pel que fa al model de gestió, considera que és una opció política, ell no creu que perquè sigui 
una empresa privada ha de ser millor, això depèn dels gestors i és cert que hi ha pros i contres, 
però que només demanava poder-ne fer un estudi.  
 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  
CiU i ERC sí 
AxLL abstenció  
 
2.1.2. PRP2014/1379   Aprovar el conveni entre el Consorci de la Costa Br ava i 
l'Ajuntament de Llagostera per a la modificació de les dotacions màximes d'abastament 
d'aigua potable en alta des de la xarxa de Costa Br ava Centre.    
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 



 
“Vista la proposta de conveni entre el Consorci de la Costa Brava i l’ajuntament de Llagostera 
per a la modificació de les dotacions màximes d’abastament d’aigua potable en alta des de la 
xarxa de Costa Brava Centre, tramesa en data 23 de juliol de 2014, RE. 1-2014-002073. El 
municipi de Llagostera és un dels ens abastits pel Consorci de la Costa Brava.  
La Comissió de Govern del Consorci, en sessió de 11 de desembre de 2007 va acordar 
assignar a Llagostera un cabal de 22.000 m3/mes, pel període de vigència de les noves tarifes 
d’abastament en alta, aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya. Arran del recurs de 
reposició presentat per l’Ajuntament en data 3 d’abril de 2008, es va assignar un cabal de 
35.100 m3/mes. 
La mitjana de m3/mes  dels darrers 4 anys a Llagostera ( 2010-2013) ha estat de 18.765 m3. 
D’aquestes dades es desprèn que Llagostera és un dels municipis amb dotació màxima 
allunyada del consum real, com el cas de Santa Cristina d’Aro, i Palamós. Es proposa assignar 
a Llagostera una dotació màxima de m3/mes de 20.000 amb una nova quota fixa de 3.310,00 
Euros/mes. 
Atès que l’article 4 dels estatuts del Consorci de la Costa Brava estableixen que  constitueix 
l'objecte del Consorci la programació d'activitats i l'elaboració d'estudis, la formulació de plans i 
projectes, l'execució d'obres d’infraestructura i instal·lacions i la gestió de serveis d'interès 
comú als municipis de la Costa Brava, preferentment relacionats amb el sanejament de les 
aigües residuals i l'abastament d'aigua potable, dels municipis consorciats. 
2. L'activitat del Consorci es dirigirà al compliment dels següents fins: 
a) Dotació, ampliació i prestació del servei d'abastament d’aigua potable, en alta, als municipis 
consorciats, en la mesura  
necessària per a satisfer les seves exigències actuals i futures. 
b) Construcció i ampliació de les xarxes de sanejament en alta, emissaris submarins, col·lectors 
i estacions depuradores, prestació del corresponent servei, així com l'eventual aprofitament de 
les aigües residuals. 
c) Prestació dels serveis d'abastament d'aigua i de sanejament i clavegueram, en baixa, per via 
de la delegació dels Municipis consorciats, prèvia acceptació del Consorci. 
d) Actuació com administració actuant, d'acord amb la legislació d'aigües residuals (Llei 5/1981) 
davant la Junta de Sanejament, assumint les funcions delegades que la dita Junta autoritzi. 
e) Col·laboració en matèria de sanejament ambiental i de protecció del medi ambient. 
f) L'exercici de qualsevol altre funció que li sigui delegada, d'acord, amb la legislació vigent. 
g) El foment d'actuacions municipals, per acord de la Junta General. 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals, que no veu cap inconvenient en reduir la dotació 
màxima mensual de 35.100 m3/mes a 20.000 m3/mes, i que amb la nova dotació el cost fix 
passa de 5.809,05 Euros/mes a 3.310 Euros/mes, la qual cosa representa un estalvi econòmic 
significatiu.  
Vist  el tràmit d’audiència atorgat  a l’empresa concessionària del servei d’aigua. 
Per tot això, 
S’acorda: 
Primer.- Aprovar el conveni entre el Consorci de la Costa Brava i l’ajuntament de Llagostera, 
pendent de subscriure, per a la modificació de les dotacions màximes d’abastament d’aigua 
potable en alta des de la xarxa de Costa Brava Centre, amb efectes de l’1 de gener de 2014. 
Segon.-  Trametre aquest acord al Consorci de la Costa Brava i a l’empresa concessionària del 
servei d’aigua. “ 
 
Es produeixen les següents intervencions:  
 
El Sr. alcalde  pren la paraula i explica que el Consorci de la Costa Brava ha fet un estudi del 
consum d’aigua a Llagostera entre els anys 2010 i 2013 i la mitjana ha estat de 18.765 m3. 
Llagostera té una concessió de 35.000 m3. i s’ha proposat que ara sigui de 20.000 m3./mes, 
però que si fos necessari es podria ampliar, amb una nova quota fixa de 3.310 euros/mes.  
Per tant, el conveni va en la línia de reduir l’aigua que es podrà consumir provinent del Pasteral  
i també la interessant reducció del preu.  
 
El Sr. Àlex Puig  considera que és un estalvi prou considerable de diners,  i atès que els 
serveis tècnics municipals ho han informat favorablement, el seu grup hi votarà a favor.  
 



El Sr. David Parron  manifesta que el seu vot a la comissió informativa va ser favorable, però 
s’ho ha mirat amb més cura i ha observat que, a més de la rebaixa del cost,  que és favorable i 
que repercutirà en els consumidors,  hi ha altres coses que intentarà explicar a continuació i 
que han motivat que ara el seu vot sigui negatiu.  
La dotació que ara té Llagostera de 35.100 m3./mes és perquè l’Ajuntament va interposar 
recurs de reposició  l’any 2008, en el qual es demanaven tres coses. Una era el càlcul del cost, 
que no es considerava la correcta, l’altra era que l’Ajuntament tingués una dotació d’aigua 
proporcional a la inversió feta en les obres d’infraestructures i la tercera que l’Ajuntament de 
Llagostera pogués estar representada en la comissió de seguiment.  
D’aquestes tres demandes,  només es va concedir la d’incrementar la dotació de  22.000  a 
35.100 m3./mes. En el conveni, bàsicament, troba a faltar  que els drets adquirits de 35.100 
m3. no quedin reflectits en el conveni, encara que ja estiguin d’acord en la rebaixa. 
Seria bo adquirir un compromís amb l’empresa concessionària perquè s’aprofités al màxim la 
dotació d’aigua que es compra al Consorci, perquè seria una manera de salvaguardar l’aqüífer 
de Llagostera. 
En el document presentat per la concessionària per justificar l’augment de tarifes, el 
percentatge de l’aigua que s’extreu dels pous, l’any 2013,   representava un 52% i un 48% 
provenia del Consorci i en canvi l’any 2012,  un 65% venia dels pous i un 35 del Consorci. 
Aquesta desviació d’un any a l’altre no sap a què és deguda, però els agradaria que la 
concessionària adquirís un compromís de fer servir aigua del Consorci per preservar els 
aqüífers.  
Si es vol municipalitzar tota la xarxa d’aigua, presumiblement caldrà tenir una major dotació 
d’aigua i mantenir a la recambra la possibilitat de poder demanar una major quantitat. 
Queda clar que per a l’Ajuntament hi haurà una rebaixa important en el preu, però no sap si 
finalment repercutirà  en el consumidor. Per això demana que els drets adquirits de tenir una 
dotació de 35.1000 m3/mes quedi garantida en el conveni.   
 
El Sr. alcalde  diu que és un conveni per al 2014. El compromís amb el gerent del Consorci de 
la Costa Brava és que si es necessita més aigua no hi haurà cap problema.   
Sobre el fet que s’utilitzi més l’aigua dels pous que no pas la del Pasteral, és perquè aquesta 
resultava més cara. 
En relació a la baixada del preu en el rebut dels consumidors, diu que s’ha d’acabar de definir  
si finalment  hi repercutirà o bé es destinarà a inversions.  
I per acabar, sobre municipalitzar tot el servei de l’aigua, manifesta que és un debat que fa 
temps que es té, però que primer s’ha de tenir tota la xarxa acabada i veure com està la 
canonada de la companyia Rec Madral,  que sembla que està força malmesa, però la intenció 
és que tots els usuaris estiguin connectats a la xarxa d’aigua municipal. 
 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  
CiU i ERC sí 
AxLl no   
 
2.1.3. PRP2014/1235   Aprovar inicialment l'adopció de la bandera per a l a vila de 
Llagostera.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:  
 
“Vista la proposta 355, de 2 de maig de 2012, de l’assessor d’heràldica i vexil·lologia  Armand 
de Fluvià presentada a l’Ajuntament de Llagostera per la Direcció General d’Administració 
Local, en la qual consten dues opcions possibles per adoptar la bandera oficial de la vila de 
Llagostera: 
Opció A.-  Apaïsada, de proporcions dos d’alt pr tres d’ample (2x3), blanca, amb la llagosta de 
mar vermella de l’escut, d’alçària 4/5 de la del drap i amplària 5/12 de la llargària del mateix 
drap, posada verticalment i amb el cap a dalt a 7/30 de la vora de l’asta i equidistant de les 
vores superior i inferior. 
 



 
 
Opció B.-  Apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample (2x3), blanca, amb un pal 
vermell de gruix 2/9 de la llargària del drap, al centre. 
 

 
 
Vist el procés participatiu obert per l’Ajuntament a través del web oficial de l’Ajuntament entre 
els dies 7 i 21 de juliol de 2014, amb el següent resultat: 
Opció A: 41 
Opció B: 46 
En blanc: 5 
Total: 92 
 
Vistos els articles 40.1 i 40.2 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la 
denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, 
S’acorda: 
Primer.-  Aprovar inicialment l’adopció de la següent bandera per a la vila de Llagostera: 
Apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample (2x3), blanca, amb un pal vermell de gruix 
2/9 de la llargària del drap, al centre. 

 
Segon.-  Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al 
tauler electrònic de la corporació i al DOGC perquè s’hi puguin presentar al·legacions. Si durant 
aquest termini no s’hi presenten al·legacions, aquest acord quedarà elevat a definitiu i es 
trametrà l’expedient a la Direcció General d’Administració Local.”  
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
El Sr. alcalde  pren la paraula i manifesta que quan es va començar a treballar amb el nou 
escut de la vila també es va pensar en una bandera. 
Les dues propostes que varen sorgir es varen penjar a la pàgina web municipal perquè la gent 
pogués votar i decidir quina volia. Va sortir guanyadora la blanca amb el pal vermell, o sigui la 
que es proposa portar avui a aprovació.   
 
El Sr. Àlex Puig  manifesta que troben positiu que el procés per escollir la bandera fos obert a 
tothom, encara que les votacions han estat molt poques i que s’hagi escollit la bandera que 
més vots va tenir ho troba correcte, per tant el seu vot serà positiu.  
 
El Sr. David Parron  demana si vertaderament calia  tenir una bandera del municipi o es podia 
haver estalviat, atès el poc interès de la població perquè només han votat 92 persones.  
Però aquesta ha estat la decisió popular, encara que 46 persones no creu que representin tot 
un municipi, però al final són les que han votat. 
El vot del seu grup serà l’abstenció, perquè no són capaços ni de votar per una ni per l’altra.            
 



El Sr. alcalde  respon que el protocol de l’Ajuntament marca que hi hagi una bandera, agradi o 
no,  i els vots que hi ha hagut mereixen el mateix respecte que si n’hi hagués hagut un 
centenar.   
 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  
CiU i ERC sí 
AxLL abstenció   
 
2.1.4. PRP2014/1391   Aprovació inicial ordenança convivència.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
 
“Atès el que disposa l’article 137 de la Constitució, l’article 86 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, determinant la capacitat d’autoorganització i la reglamentària. 
Atès el que disposa l’article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL), on s’estableixen les potestats dels municipis, dintre de les quals hi trobem la 
potestat d’autoorganització i la reglamentària.  
Atès el que disposen els articles 6.1, 8 i Disposició addicional segona del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC), en relació a la legislació aplicable als ens locals.   
Atès el que disposa l’article 49 LRBRL i 178 TRLMRLC sobre el procediment d’aprovació 
d’ordenances i reglaments. 
Atès el que disposen els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació al procediment 
d’elaboració d’ordenances i reglaments. 
Atès que per acord del Ple municipal, en sessió de 25 de gener de 2012, es va constituir la 
comissió redactora de l’Ordenança. 
Vistos els antecedents de raó. 
S’acorda: 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Convivència Ciutadana de Llagostera. 
Segon.- Sotmetre’l a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta 
dies, per a la formulació de reclamacions i al•legacions. 
Tercer.- En el supòsit que durant l’esmentat termini no es presenti cap reclamació, al•legació o 
suggeriment, l’acord d’aprovació inicial i el text de l’esmentat reglament es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.”  
 
Es produeixen les següents intervencions:  
 
El Sr. alcalde  manifesta que,  atès que Llagostera no tenia ordenança de convivència, se n’ha 
elaborat una que és la que avui es porta a aprovació inicial i durant el període d’al·legacions es 
podran presentar les que es creguin oportunes.   
 
El Sr. Àlex Puig  diu que s’han revisat l’ordenança  que té més de cent articles i és complexa, 
per això,  de moment,  el seu vot serà l’abstenció,  en espera de revisar-la detingudament. 
 
El Sr. David Parron  manifesta que també coincideix que és una ordenança llarga i feixuga. 
Hi ha una colla d’articles que queden recollits en altres ordenances o bé en lleis i creu que es 
podria escurçar l’ordenança si es traguessin. 
Posa l’exemple de les voreres, els guals o les barbacoes,  que ja queden recollits en les 
normes urbanístiques,  els espectacles públics,  que hi ha una llei que ho recull, l’extinció 
d’incendis igual,  deixar trastos al mig del carrer,  que ho recull l’ordenança de residus, etc. 
Creu que es podrien haver actualitzat les altres ordenances i no fer-ne una de tan llarga. 
A l’article on parla de la mendicitat, tot i que efectivament  no la prohibeix expressament, a la 
pràctica a l’article 13 consta que,  fins i tot,  la policia pot incautar  els diners obtinguts i,  a 
l’apartat de sancions,  consta que es sancionarà amb 50 euros, motiu pel qual no estan d’acord 
que els col·lectius més vulnerables se’ls criminalitzi i se’ls posin més difícils les coses.  



A l’article 14,  hi figura que està prohibit portar armes i imitacions d’armes a la via pública, que 
ho troben correcte, però no troben correcte que portar armes estigui sancionat amb 150 euros i 
armes d’imitació amb 300 euros.  
L’article 17,  que parla de serveis sexuals, creu que passa el mateix que amb l’apartat de la  
mendicitat, en la majoria dels casos,  qui es dedica a ser treballador o treballadora  sexual ho fa 
per necessitat, per tant,  es criminalitzen persones que venen el seu cos perquè no tenen cap 
més remei.   
L’altra cosa  que aquest article prohibeix és mantenir relacions sexuals de lliure consentiment 
als espais públics i pensa que per molts reglaments i moltes ordenances que es facin és molt 
difícil acabar amb els episodis sexuals tan apassionats que hi ha en camins o altres llocs com 
pot ser la plaça Balladora. Per tant,  no creu que sigui ni bo ni sa prohibir-ho. 
L’article 46,  diu que és prohibit penjar objectes que agredeixin l’estètica urbana en balcons, 
terrasses, façanes i teulades i la instal·lació d’antenes parabòliques. Pregunta qui decideix què 
és el que afecta l’estètica urbana, a algú li pot molestar una bandera espanyola o una estelada, 
a algú un cactus, etc.... 
L’article 55 prohibeix la col·locació de cartells sense permís. Creu que hi haurà molta feina 
perquè totes les diferents associacions com el Casino o qualsevol altre del poble hauran de 
demanar permís a l’Ajuntament.  
Regular les coses està bé, però tant  i tant, no.  
L’article 65 prohibeix llençar burilles, cosa que hi està totalment d’acord, però demana que a les 
papereres s’instal·lin uns accessoris per posar-les dins.  
Cap al final, al títol 7,  fa referència al servei de mediació, que troba molt encertat que abans de 
sancionar es pugui mediar per solventar el greuge. El que no queda definit enlloc és qui 
formarà part del grup de mediació.      
Per acabar, diu que la disposició derogatòria fa referència que totes aquelles normatives 
municipals que quedin afectades quedaran derogades i demana a quines es refereix, perquè si 
no queda a criteri de l’àrbitre.               
Tot això és per justificar el seu vot contrari i afegeix que intentaran presentar al·legacions dins 
el termini reglamentari.   
 
El Sr. alcalde  respon que, en relació al tema de la mendicitat,  l’única gent que ve a demanar 
diners al poble, és la que ve a estafar persones grans i l’única solució és que la Policia els faci 
fora de Llagostera, motiu pel qual ara es regula. I si no queda prou especificat ja s’intentarà 
treballar-ho més.  
En relació als serveis sexuals, diu que ara no hi ha tantes prostitutes a l’entrada dels camins 
rurals perquè està més controlat, però el que vertaderament s’intenta regular és que algú,  
deixat anar per l’eufòria sexual,  faci el que no correspon en qualsevol parc de la població.   
 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  
CiU sí 
ERC abstenció 
AxLL no   
 
2.1.5. PRP2014/1388   Encàrrec de gestió a SUMAR per redacció projecte no va residència 
geriàtrica.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:  
 
“Atès que l'Ajuntament de Llagostera, atenent a les noves necessitats socials del municipi i a 
les característiques arquitectòniques de l’actual residència per a gent gran, Josep Baulida, es 
planteja la construcció d’una nova llar-residència i centre de dia. 
Atès que l'Ajuntament de Llagostera disposa d'una finca que pot ser adequada per a la 
construcció d'una residència per a gent gran, situada a l’Avinguda de l’Esport, s/n (Ref. 
Cadastral: 1301301DG9310S0001HT). Inscrita al Registre de la Propietat de Girona 1. Núm. 
finca 6040, foli 176, llibre 129, tom 2721. 
Vist que l’objecte de SUMAR empresa d’acció social SL és la prestació de serveis i l'exercici 
d'activitats econòmiques d'interès públic en l'àmbit territorial de Catalunya; vist que l’article 5 
dels seus estatuts socials inclou, entre les funcions atribuïdes, l'estudi, la projecció, la promoció 
i la realització de tota classe d'obres de construcció, millora, conservació i ampliació 



d'infraestructures socials, concepte en el qual s'entenen incloses entre d'altres les residències 
assistides i les residències, així com l'elaboració d'estudis de viabilitat, de finançament i de 
planificació de tot tipus d'infraestructures i de serveis socials; vist que SUMAR té experiència en 
la promoció i gestió d’equipaments per a persones grans;  
Vistos els informes obrants a l’expedient; vist que per a la creació del servei i posterior licitació 
cal el•laborar una sèrie de documents que requereixen una especialització en el sector, que 
dita empresa té;  
Vist que l’Ajuntament de Llagostera és propietari de 10 participacions socials de l’empresa 
SUMAR empresa d’acció social SL i que SUMAR té la condició de mitjà propi i servei tècnic de 
les Administracions públiques que en són sòcies.  
Vist que l’article 4 n) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, exclou del seu àmbit d’aplicació els negocis 
jurídics en virtut dels quals s’encarregui a una entitat que, conforme al senyalat a l’article 24.6, 
tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic del mateix, la realització d’una 
determinada prestació; vist l’art. 132 i 133 de dit text legal que regula el contingut dels 
documents necessaris per a la preparació del contracte de gestió de serveis públics que 
comprenen l’execució d’obra i vist els articles 158 i següents del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, que regulen els tràmits i 
documentació necessària dels expedients per a l’establiment de serveis públics. 
Vistos els antecedents de raó. 
S’acorda: 
Primer.-  Encarregar a SUMAR, empresa d’acció social SL d’acord amb l’art. 4n) del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic la redacció dels següents documents i realització de 
les següents activitats:  
1. Estudi tècnic i funcional.  

1.1. Estudi sòcio-demogràfic.  
L’envelliment a la comarca del Gironès. Breu anàlisi de la població actual i futura 
susceptible de ser usuària d’aquest servei, a partir de les projeccions poblacionals. 
L’estudi concretarà l’anàlisi a la població de Llagostera, a partir de la informació de les 
llistes d’espera, criteris d’accés, etc.  
En aquest apartat es plantejarà la dimensió de places que requereix el nou equipament, 
i la tipologia i característiques del servei.  
1.2. El model d’atenció de la nova infraestructura social.  

 Aquest estudi inclourà el model d’atenció tècnica i social de la nova residència, amb un 
plantejament de plataforma de serveis i finestra única d’atenció a tota la població envellida de 
Llagostera.  

També es proposarà l’aplicació del model d’atenció centrada en la persona. Es tracta 
d’una nova manera d’entendre l’atenció a les persones gran que han perdut cert grau 
d’autonomia. Una visió més moderna i humana d’entendre un període que pot ser 
d’autèntica plenitud i durant el qual la persona pot viure i ha de viure tal i com ha viscut 
sempre.  
1.3. Estudi de programació. El pla funcional. 
El pla funcional pretén definir el dimensionament bàsic de l’activitat de totes les àrees 
de treball de la residència. I tot sempre a partir de l’aplicació del model d’atenció centrat 
en la persona.  
L’estudi definirà els criteris d’espais tenint en compte les activitats previstes i amb prou 
flexibilitat per un futur creixement i adaptació a noves necessitats.  
En concret, es recolliran els espais de la residència i la seva superfície. També les 
característiques d’aquests espais, definint les funcions, amb les instal·lacions 
necessàries i les superfícies mínimes aconsellables de cara al futur disseny 
arquitectònic. També es proposaran els criteris d’ordenació i organització, amb els 
fluxos de mobilitat de treballadors i usuaris.  

2. Estudis previs i avantprojecte del nou equipamen t 
2.1. Redacció dels estudis previs per a la construcció de la residència.  
Aquest document costa d’una memòria expositiva amb la justificació del compliment 
urbanístic, el resum de superfícies i una estimació per ratis del cost econòmic, plànols a 
nivell esquemàtic de les diferents plantes i seccions i imatges infogràfiques del conjunt.  
2.2. Avantprojecte tècnic.  
Redacció de l’avantprojecte on s’exposin els aspectes fonamentals de les 
característiques de l’obra, a nivell funcional, formal constructiu i econòmic. Els 



documents que formen l’avantprojecte són la memòria justificativa de les solucions 
proposades, plànols de plantes distribuïdes, alçats, sessions i façanes i resum de 
pressupost amb estimació de costos per conjunt d’obra.  

3. Redacció dels plecs de condicions tècniques i ec onòmiques per a la construcció de la 
residència de Llagostera.  
Segon .- El preu de l'encàrrec en cadascun dels seus apartats és :  
   2.1. Estudi tècnic i funcional : 12.000 € + IVA 
 2.2. Estudis previs i avantprojecte: 38.000 € + IVA 
 2.3. Redacció de plecs: 2.500 € + IVA 
que s'abonaran de la següent forma:  

2.1. El 25% en el moment de l’adjudicació dels treballs de redacció dels estudis 
per part de SUMAR. 

 2.2. El 50% en el moment de lliurament dels estudis. 
 2.3. El 25% restant en el moment que l’Ajuntament manifesti la seva conformitat. 
Tercer.-   El termini per l'elaboració dels documents encarregats és de 5 mesos a partir 
del dia següent a la recepció de la seva notificació.    
Quart.-   La finca a la que es refereixen els presents acords té la descripció en els termes 
que consten al Registre de la Propietat: “Finca núm. 6040, inscrita al tom 2721 del 
Registre de la Propietat de Girona 1, llibre 129, foli 176: Urbana, porción de terreno en el 
vecindario de Pocafarina del término municipal de Llagostera, de la unidad de actuación 
4. Tiene una superfície de dos mil ochocientos noventa y dos m2. LINDA: frente, con 
calle sin nobre; izquierda entrando calle Mas Sec; derecha, porción de terreno del 
Ajuntament de Llagostera; y al fondo los mismos adjudicatarios”. 
Cinquè.-   Autoritzar l'Alcalde a fi que realitzi els actes i gestions que calguin per a 
l'execució dels anteriors acords.”   
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
El Sr. alcalde  pren la paraula i diu que Sumar és una associació que pertany a la Diputació de 
Girona  i l’Ajuntament en forma part amb 10 participacions a 10 euros cadascuna, motiu pel 
qual se’ls ha encarregat aquest avantprojecte,  ja que en estar-hi associats el preu és més 
avantatjós. En el seu moment ja ha estat exposat a la Junta del Patronat de la Residència.  
 
El Sr. Àlex Puig  diu que potser troben una mica excessiu el preu, però com que sempre han 
portat el tema d’un nou geriàtric en el seu programa electoral, troben correcte que ja es 
comenci a moure alguna cosa i en principi ho votaran a favor.   
 
El Sr. David Parron  manifesta que gairebé tots els grups ho portaven en el seu programa 
electoral perquè creuen que és una obra que s’ha de fer. 
També troba excessiu l’import d’aquest avantprojecte i considera que s’hagués pogut seguir un 
altre procediment obert on cada empresa participant presentés les seves propostes i 
l’Ajuntament triés la que més li agradés.  
El vot del seu grup serà l’abstenció.  
 
El Sr. alcalde  afegeix que els preus han estat revisats pels tècnics municipals,  que els han 
trobat correctes,  i un avantprojecte d’aquesta envergadura en qualsevol altra empresa hauria 
costat més diners.  
 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  
CiU i ERC sí 
AxLL abstenció  
 
2.1.6. PRP2014/1322   Resoldre les al·legacions presentades per AxLL i ap rovar 
definitivament el Reglament del Consell social muni cipal.     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
 
“El Ple, en sessió de 28 de maig de 2014, va aprovar inicialment el Reglament del Consell 
social municipal. 



Durant el termini d’exposició pública el Sr. David Parron Ojeda en nom del grup municipal 
Alternativa per Llagostera, hi ha presentat al·legacions (R. E. 2027/2014, de 18 de juliol). 
La regidora d’Acció Social, en data 4 d’agost de 2014, ha emès el següent informe en relació a 
les dites al·legacions: 
“ Montserrat Vilà Añón, regidora d’Acció Social de l’Ajuntament de Llagostera, en relació a les 
al·legacions presentades per Alternativa per Llagostera (R.E. 2027/2014, de 18 de juliol) al 
Reglament del Consell Social Municipal, 
INFORMO 
Al·legació primera.-  
Proposta d’AxLL.- En general, pensem que seria convenient reescriure tot el document amb un 
llenguatge no sexista, ja que constantment es fa servir el gènere masculí com a genèric, la qual 
cosa no va en consonància amb un dels objectius que es marca l’Ajuntament en matèria de 
polítiques d’igualtat de gènere. Així, a tall d’exemple, proposaríem canviar allà on diu “Alcalde” 
per “Alcalde o Alcaldessa”, o allà on es refereix a “Un membre de...” substituir-ho per “Una 
persona en representació de...”. Caldria però, revisar el document sencer en aquest sentit.  
Proposta de resolució.- Estimar l’al·legació. 
Al·legació segona.- 
Proposta d’AxLL.- Incloure a l’article 1 la referència al Decret 202/2009, de 22 de desembre, 
dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials. 
Proposta de resolució.- Estimar l’al·legació.  
Al·legació tercera.-  
Proposta d’AxLL.- Creiem que l’article 3 és confús, ja que barreja objectius i funcions del 
Consell, per la qual cosa proposem, amb l’ànim de clarificar quins són uns i quins són els 
altres, definir en aquest article 3 únicament els objectius i, en l’article 7, quines són les funcions. 
Alhora, proposem completar ambdós apartats amb alguns punts nous. 
Així doncs, proposem que el contingut de l’article 3 quedi amb el següent redactat: 
“L’objectiu general i prioritari del Consell social municipal és fomentar la coordinació de la 
programació i les intervencions de les administracions, les entitats privades i la iniciativa social 
en el territori en matèria de serveis socials.  
Els objectius generals del Consell social són: 
a) Transferir informació i coneixement sobre processos i dinàmiques socials que es 
generen al municipi per contribuir a la cohesió social. 
b) Promoure la complementarietat i la sinergia entre les administracions públiques, les 
entitats que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de serveis socials per donar respostes 
efectives a les demandes ciutadanes. 
c) Fomentar el debat i la concertació de polítiques socials i posar en comú les iniciatives 
de diferent origen per fer més eficaç la política social. 
d) Fomentar l'associacionisme i la interrelació ciutadana, i propiciar la participació i 
representació del teixit associatiu i dels ciutadans i ciutadanes. 
e) Assessorar i donar elements per a la validació dels programes de les Administracions 
públiques a la vila en l'àmbit de serveis socials.” 
I l’article 7, allà on queden definides les funcions del Ple, que el contingut quedés amb el 
següent redactat: 
“Les funcions del Ple són: 
a) Deliberar sobre l’orientació general dels serveis socials a Llagostera. 
b) Fer propostes i suggeriments a altres Consells de caràcter supramunicipal.  
c) Fomentar la coordinació de la programació i les intervencions de les administracions i 
les entitats socials a Llagostera, d’acord amb les línies establertes al Pla Estratègic de Serveis 
Socials de Catalunya 2010-2013, el Pla de qualitat dels serveis socials de Catalunya 2010-
2013, la Cartera de serveis socials i el pla local en matèria de serveis socials. 
d) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament. Cada any debatran i aprovaran 
un informe de les actuacions realitzades durant el període i proposaran iniciatives per millorar 
els serveis, si ho consideren oportú. D’aquests informes en donaran compte al ple del consistori 
i la difusió que es consideri adient. 
e) Fer el seguiment i l’avaluació dels processos i dels resultats. 
f) Coordinar les taules sectorials existents i les que es puguin crear que afectin els serveis 
socials.  
g) Encarregar estudis. 
h) Altres actuacions pròpies d’un Consell consultiu d’àmbit social o que l’Ajuntament pugui 
encomanar. 



i) Suggerir a la presidència del Consell (amb antelació suficient) algun punt d’interès per 
ser incorporat en l’ordre del dia” 
Proposta de resolució.- La proposta d’AxLL és idèntica al redactat de l’aprovació inicial en els 
apartats a) i c) i és diferent en els apartats b), d) i e). Considero que la proposta d’AxLL de 
modificar l’apartat b) millorarà el redactat. No així els apartats d) i e), ja que no considero que el 
Consell hagi de tenir com a objectius principals fomentar l’associacionisme ni validar programes 
de les administracions. En aquesta posada en marxa en el nostre municipi d’un Consell no 
obligatori, és preferible fixar mínims assumibles i no màxims o declaracions d’intencions que a 
la pràctica no es podran realitzar. I més quan res impedeix que des del mateix Consell 
s’estudiïn iniciatives en aquests sentits, tal com queda palès a l’article 3g), que és prou genèric 
com per admetre qualsevol proposta que el Consell aprovi. 
Pel que fa a la part de l’al·legació tercera que considera confús l’article 3 perquè barreja 
objectius i funcions, cal dir que la voluntat de la Regidoria i dels tècnics ha estat fer un 
reglament esquemàtic, genèric i pràctic, que no doni lloc a confusions, però que permeti 
flexibilitat d’acció. Per això els objectius es defineixen a l’article 3 i les funcions del Ple i de la 
Presidència són senzillament treballar per complir aquests objectius, tal com consta a l’article 7. 
En canvi en aquest mateix article sí que es desenvolupen i es concreten les funcions de les 
Secretaries tècniques i administratives per diferenciar les tasques de cadascuna, cosa que sí 
que podria donar lloc a confusions.  
Per tant, proposo estimar parcialment l’al·legació en el sentit de substituir el redactat del punt 
3b) pel redactat proposat per AxLL. 
Al·legació quarta.-  
Proposta d’AxLL.- En l’article 5.1, proposem: 
Que no hi hagi cap membre de la Policia Local en el Consell. Pensem que qualsevol proposta 
de caràcter social ha de venir de les persones que treballen en àmbits socials, i que per la seva 
banda la policia ha de treballar i treballa en base a uns protocols d’actuació que li marca la llei. 
Per posar un exemple, en casos de violència de gènere o de mutilació genital femenina la 
policia ha d’actuar seguint uns determinats protocols de protecció a les víctimes o de detenció 
dels o les agressores, però aquests protocols han d’estar inclosos dins de tot un seguit de 
mesures per eradicar aquestes violències, i aquestes mesures cal que siguin desenvolupades 
amb polítiques socials o específiques de gènere, que en cap cas no són discutides amb els 
cossos policials. És a dir, que la funció de la policia és donar compliment a determinats 
protocols d’actuació, cosa que no té res a veure amb la presa de decisions de caire, en aquest 
cas, social. Això, sense perjudici que un moment donat es pugui convidar la Policia Local a 
alguna de les reunions del consell, tal i com ja estableix l’article 5.4. 
Substituir el o la representant de l’equip tècnic del Consorci de Benestar Gironès-Salt pel tècnic 
o tècnica del serveis socials municipals. 
Substituir un membre de l’equip directiu de cada centre educatiu per un membre en 
representació de cada centre educatiu, independentment de que sigui de l’equip directiu o no. 
I, en qualsevol cas, especificar que les persones no electes de l’Ajuntament (càrrecs tècnics) 
tindran veu però no vot. 
Proposta de resolució.- 
Paràgraf primer.- Respecte a la presència de la Policia Local en el Consell, proposo desestimar 
l’al·legació pels següents motius: 

- La Policia està representada en la Taula de convivència. 

- La Policia està representada en la Taula de mutilació genital femenina. 

- La Policia té també una funció de pacificació i de mediació i, per tant, és important que 
estigui informada i implicada en el Consell social municipal. 

- La Policia és sovint qui posa en coneixement de Serveis Socials casos que no havien 
aflorat i eren desconeguts pels serveis tècnics. 

- Precisament perquè la Policia té un protocol d’obligat acompliment, igual com passa 
amb altres professionals implicats en l’àmbit social, és important la seva presència en 
un òrgan de coordinació com és el Consell social, precisament per millorar el servei a 
les persones usuàries. 

Paràgraf segon.- Respecte a substituir el o la representant de l’equip tècnic del Consorci de 
Benestar Gironès-Salt pel tècnic o tècnica del serveis socials municipals, proposo desestimar 



l’al·legació, donat que no existeix en la plantilla de personal municipal el lloc de tècnic o tècnica 
de serveis socials municipals, sinó que aquesta gestió està delegada en el Consorci de 
Benestar Gironès-Salt i és el seu personal qui desenvolupa aquesta tasca en el municipi. 
Paràgraf tercer.- Respecte a substituir un membre de l’equip directiu de cada centre educatiu 
per un membre en representació de cada centre educatiu, independentment  que sigui de 
l’equip directiu o no, proposo estimar parcialment l’al·legació, en el sentit que formi part del 
Consell un membre de cada centre educatiu nomenat per l’equip directiu.  
Paràgraf quart.- Respecte a especificar que les persones no electes de l’Ajuntament (càrrecs 
tècnics) tindran veu però no vot, proposo desestimar l’al·legació. En l’article 6 ja es preveu que 
la Secretaria administrativa tindrà veu però no vot. La resta de membres considero que han de 
tenir un  estatus igual dins del Consell, siguin càrrecs electes o no, per tant cada membre ha de 
tenir un vot. Cal destacar que en la proposta de reglament de l’equip de govern tampoc no es 
parla de vot ponderat en la representativitat dels regidors dels grups municipals, atès que 
estem regulant un òrgan consultiu i participatiu, no pas un òrgan de govern municipal.  
Al·legació cinquena.-  
Proposta d’AxLL.- En el mateix article 5.1, proposem, o bé incloure un punt final respecte els 
membres en representació d’entitats del municipi, en previsió de la creació de noves, i que 
digués “A banda d’aquestes entitats, en el cas que es creés alguna de nova que desenvolupés 
la seva activitat en l’àmbit social, l’entitat podrà demanar estar representada en el Consell i, 
prèvia ratificació pel Ple del Consell,  una persona en representació d’aquesta s’incorporarà al 
Ple com a membre de ple dret. La iniciativa d’incorporar alguna nova entitat també pot sorgir 
del mateix Consell”; o bé, per tal de deixar-ho més obert ja que les entitats poden variar en el 
transcurs dels anys, modificar el redactat posant simplement “Una persona en representació de 
cadascuna de les entitats associatives del poble que treballen en el camp dels serveis socials.” 
D’altra banda, proposem afegir “D’acord amb la voluntat que expressa el Decret 202/2009, de 
22 de desembre, i en la mesura que sigui possible, incloure una o dues persones en 
representació dels usuaris dels serveis socials.” 
Proposta de resolució.-  
Paràgraf primer.- Respecte a preveure la creació i incorporació al Consell de noves entitats, 
proposo estimar l’al·legació del primer paràgraf en el sentit d’incloure a l’article 5.1 la primera 
opció proposada per AxLL: “A banda d’aquestes entitats, en el cas que se’n creés alguna de 
nova que desenvolupés l’activitat en l’àmbit social, l’entitat podrà demanar estar representada 
en el Consell i, prèvia ratificació pel Ple del Consell,  una persona en representació d’aquesta 
s’incorporarà al Ple com a membre de ple dret. La iniciativa d’incorporar alguna nova entitat 
també pot sorgir del mateix Consell”. 
Paràgraf segon. – Respecte a la representació dels usuaris en el Consell, proposo desestimar 
l’al·legació pels següents motius: 

- El municipi de Llagostera no està obligat a crear un consell municipal de serveis 
socials, per tant, l’Ajuntament pot crear-lo amb un reglament propi i sense necessitat de 
complir tots els requisits del Decret 202/2009. 

- Com s’haurien d’elegir les persones que han de representar els usuaris? Persones 
usuàries de quin servei? Quina seria la definició de la persona usuària de serveis 
socials?  

- Els temes a tractar en el Consell social municipal són d’un ventall tan ampli que tots els 
ciutadans de Llagostera en algun moment de la vida poden ser usuaris potencials 
d’algun servei social. Per això, a més d’entitats específiques, hi ha els representants 
electes que han de treballar en favor de tots els ciutadans, siguin usuaris actuals o 
potencials. 

Al·legació sisena.-  
Proposta d’AxLL.- En l’article 6, allà on diu “Formaran el Ple tots els membres relacionats a 
l’article 4.1 més el secretari administratiu...”, cal corregir 4.1 per 5.1. 
Proposta de resolució.- S’estima l’al·legació, però es fa constar que es tracta d’un error que ja 
està corregit en el text aprovat inicialment pel Ple, diligenciat i que consta a l’expedient. 
Al·legació setena.- 
Proposta d’AxLL.- Modificar l’article 6.1 referit a la vicepresidència, de manera que “La 
Vicepresidència recaurà en una persona membre del Ple triada pel mateix Ple”. 
D’acord amb la quarta al·legació proposada, caldria especificar que la secretaria tècnica serà 
assumida pel tècnic o la tècnica dels serveis socials municipals. 



Proposta de resolució.-  
Paràgraf primer.- Proposo desestimar l’al·legació, ja que es considera oportú que la 
Presidència sigui ocupada per un càrrec electe i la Vicepresidència per un perfil tècnic. 
Paràgraf segon.- Proposo desestimar l’al·legació, en el mateix sentit que en la quarta al·legació. 
Al·legació vuitena.- 
Proposta d’AxLL.- En el cas que no s’acceptés la proposta de la tercera al·legació, aleshores 
proposem que en l’article 7, allà on defineix la funció del Ple, on ara diu: “La funció del Ple és 
desenvolupar els objectius descrits a l’article 3 d’aquest Reglament” s’hi afegeixi, com una de 
les potestats dels i les membres del Ple, que “Qualsevol membre del Ple pot suggerir a la 
presidència del Consell (amb antelació suficient) algun punt d’interès per ser incorporat en 
l’ordre del dia.” 
Proposta de resolució.- Proposo estimar l’al·legació. 
Al·legació novena.- 
Proposta d’AxLL.- En l’article 7, allà on defineix la funció de la Secretaria tècnica del Ple, en el 
seu punt d) diu: “Elaborar la memòria anual”. Proposem afegir un aclariment, d’acord amb la 
tercera al·legació i perquè creiem que quan es parla aquí de memòria anual en realitat s’està 
fent referència a l’informe anual. Així, proposem el redactat següent:  
“Elaborar el esborranys dels informes, que hauran de ser debatuts i ratificats pel Ple del 
Consell”. 
I, en qualsevol cas, si no s’acceptés la tercera al·legació proposem que l’informe (o la memòria 
si finalment tampoc prospera aquesta esmena) sigui debatut i ratificat pel Ple del Consell. 
Proposta de resolució.- Proposo estimar l’al·legació en el sentit de modificar el punt d) de les 
funcions de la Secretaria tècnica, que quedarà així: “Elaborar la memòria anual, a ratificar pel 
Ple”. 
Al·legació desena.- 
Proposta d’AxLL.- L’article 8 preveu, certament d’acord amb el Reglament de participació 
ciutadana, una periodicitat mínima de les reunions d’una a l’any. Tanmateix, nosaltres pensem 
que, com a mínim mentre estiguem immersos en aquesta crisi econòmica, i que 
malauradament tot indica que ha vingut per quedar-se un llarg temps, les reunions haurien de 
fer-se trimestralment. 
Proposta de resolució.- Proposo desestimar l’al·legació, atès que aquest reglament fixa mínims, 
però res impedirà, si ho considera oportú la Presidència o 1/3 dels membres, que es reuneixi 
amb més periodicitat que la mínima. Cal evitar el que passa amb altres reglaments d’altres 
consells, que estableixen més reunions anuals, però per motius operatius  i pràctics no poden 
tenir lloc. Per altra banda, cal recordar que el consell no és un òrgan de govern que hagi de 
tractar qüestions de gestió del dia a dia ni casos concrets d’usuaris dels diversos àmbits 
socials. 
Al·legació onzena.- 
Proposta d’AxLL.- Com que probablement la constitució del Consell es farà abans de finals 
d’any proposem afegir una disposició transitòria que aclareixi que la primera renovació dels 
càrrecs no electes haurà de fer-se forçosament abans dels quatre anys que diu l’article 5.3: 
“Disposició transitòria. Els membres no electes del Consell es renovaran per primera vegada 
coincidint amb la meitat del mandat municipal 2015-2019.”  
Proposta de resolució.- Proposo estimar l’al·legació.” 
Segons informe de Secretaria, de data 25 d’agost de 2014, les al·legacions del Sr. David 
Parron Ojeda en nom del grup municipal Alternativa per Llagostera, han estat presentades en 
temps i forma per ser admeses. 
S’acorda: 
Primer.-  Resoldre les al·legacions presentades pel Sr. David Parron Ojeda, en nom del grup 
municipal  Alternativa per Llagostera, en el següent sentit: 
Al·legació primera.-  
Estimar l’al·legació primera. 
Al·legació segona.- 
Estimar l’al·legació segona. 
Al·legació tercera.-  
Estimar parcialment l’al·legació tercera en el sentit de substituir el redactat del punt 3b) pel 
redactat proposat per AxLL. 
Al·legació quarta.-  
Estimar parcialment l’al·legació quarta en el sentit que formi part del Consell un membre de 
cada centre educatiu nomenat per l’equip directiu.  



Al·legació cinquena.-  
Estimar parcialment l’al·legació cinquena en el sentit d’incloure a l’article 5.1 la primera opció 
proposada per AxLL: “A banda d’aquestes entitats, en el cas que se’n creés alguna de nova 
que desenvolupés l’activitat en l’àmbit social, l’entitat podrà demanar estar representada en el 
Consell i, prèvia ratificació pel Ple del Consell,  una persona en representació d’aquesta 
s’incorporarà al Ple com a membre de ple dret. La iniciativa d’incorporar alguna nova entitat 
també pot sorgir del mateix Consell”. 
Al·legació sisena.-  
Estimar l’al·legació sisena, però fer constar que es tracta d’un error que ja està corregit en el 
text aprovat inicialment pel Ple, diligenciat i que consta a l’expedient. 
Al·legació setena.- 
Desestimar l’al·legació setena pels següents motius: 
Paràgraf primer.- Es considera oportú que la Presidència sigui ocupada per un càrrec electe i la 
Vicepresidència per un perfil tècnic. 
Paràgraf segon.- No existeix en la plantilla de personal municipal el lloc de tècnic o tècnica de 
serveis socials municipals, sinó que aquesta gestió està delegada en el Consorci de Benestar 
Gironès-Salt i és el seu personal qui desenvolupa aquesta tasca en el municipi. 
Al·legació vuitena.- 
Estimar l’al·legació vuitena. 
Al·legació novena.- 
Estimar l’al·legació novena en el sentit de modificar el punt d) de les funcions de la Secretaria 
tècnica, que quedarà així: “Elaborar la memòria anual, a ratificar pel Ple”. 
Al·legació desena.- 
Desestimar l’al·legació desena pel següent motiu: 
Aquest reglament fixa mínims, però res impedirà, si ho considera oportú la Presidència o 1/3 
dels membres, que es reuneixi amb més periodicitat que la mínima. Cal evitar el que passa 
amb altres reglaments d’altres consells, que estableixen més reunions anuals, però per motius 
operatius  i pràctics no poden tenir lloc. Per altra banda, cal recordar que el consell no és un 
òrgan de govern que hagi de tractar qüestions de gestió del dia a dia ni casos concrets 
d’usuaris dels diversos àmbits socials. 
Al·legació onzena.- 
Estimar l’al·legació onzena. 
Segon.-  Aprovar definitivament el Reglament del Consell social municipal, amb la inclusió de 
les esmenes estimades. 
Tercer.-  Publicar-lo en el BOP, al tauler electrònic de l’Ajuntament de Llagostera (e-Tauler) i un 
extracte en el DOGC.” 
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
La Sra. Montserrat Vilà  pren la paraula i diu que es porta a aprovació definitiva el Reglament 
del Consell social municipal. 
El grup municipal d’AxLL va presentar-hi al·legacions, de les quals algunes s’han estimat en la 
seva totalitat, altres parcialment i tres s’han denegat amb les argumentacions corresponents. 
 
El Sr. Àlex Puig  manifesta que el seu vot serà l’abstenció. Algunes de les al·legacions 
presentades les comparteixen, d’altres no. El seu grup tenia intenció de presentar-ne però per 
temes laborals i perquè és època de vacances no s’han pogut reunir i al final no ho han fet.  
 
El Sr. David Parron  agraeix la bona disposició de l’equip de govern per l’acceptació de les 
al·legacions presentades. D’un total d’11, 6 han estat acceptades totalment,  3 parcialment  i 2 
rebutjades.   
No acaben de compartir els motius pels quals 3 han estat acceptades parcialment. 
Aquest Reglament els agradaria que fos de màxims i que agafés com més camps millor, per 
exemple en el tema de fomentar l’associacionisme, ja que el que l’al·legació demanava no era 
res més que recollir allò que ja diu la llei 12/2007 de serveis socials.  
Malgrat que totes les al·legacions no han estat acceptades, ja feia falta que hi hagués un 
Consell social municipal  perquè és positiu, motiu pel qual el seu vot serà  favorable.  
 
S’aprova per majoria absoluta amb la següent votaci ó:  
CiU i AxLl sí 



ERC abstenció  
 
3. Control i gestió municipal.  
 
3.1 Donar compte d’interlocutòria del Tribunal Supe rior de Justícia de Catalunya per la 
qual es declara acabat el recurs 394/2010 interposa t per Telefónica Móviles España, SA 
contra l’Ajuntament de Llagostera.  
 
El Sr. secretari explica que es dóna per acabat el recurs contenciós administratiu que va 
interposar Telefónica Móviles España perquè l’Ajuntament ja va anul·lar els articles 
controvertits de l’ordenança que regulava la telefonia mòbil.  
 
3.2 Donar compte de contractacions de personal.  
 
El Sr. secretari  dóna compte de les següents contractacions de personal:    
Junta de Govern del dia 26-08-2014: 
-Contractar en règim laboral, a temps parcial i per urgència, la senyora Ma TERESA ROMERO 
PADROSA,  com a educadora infantil, amb efectes del dia 1/09/2014 fins el 31/07/2015. 
-Contractar en règim laboral, a temps parcial i per urgència, la senyora SANDRA SERRANO 
MERCADO, com a educadora infantil, amb efectes del dia 1/09/2014 fins el 31/07/2015. 
-Contractar en règim laboral, a temps parcial i per urgència, la senyora FRANCISCA LOPERA 
JIMÉNEZ, amb NIF 40533798R, com a educadora infantil, amb efectes del dia 1/09/2014 fins el 
30/06/2015. 
-Contractar en règim laboral, a temps parcial i per urgència, la senyora OLGA SÁNCHEZ 
FERRER, com a educadora infantil, amb efectes del dia 1/09/2014 fins el 30/06/2015. 
-Contractar en règim laboral, a temps parcial i per urgència, la senyora GALATEA PRUDEN 
LLAGOSTERA, com a educadora infantil, amb efectes del dia 1/09/2014 fins el 31/07/2015. 
-Contractar en règim laboral, a temps parcial i per urgència, la senyora JUDIT PADILLA 
SOLIGUER, com a educadora infantil, amb efectes del dia 1/09/2014 fins el 31/07/2015. 
 
3.3 Donar compte de resolucions d’Alcaldia.  
 
El Sr. secretari  dóna compte de les resolucions d’Alcaldia que van des de la número 865 a la 
1057/2014. 
 
3.4 Informes d’Alcaldia. 
 
El Sr. alcalde  informa que ja s’han licitat les obres de la carretera. Hi ha dues empreses que 
són les que han quedat més ben posicionades i que podrien executar les obres,  una és 
Copcisa i l’altre Rogasa, totes dues són de Catalunya, encara que una oferta s’ha d’estudiar 
molt bé perquè en principi podria tractar-se d’una baixa temerària.    
Ha de dir que des de l’Ajuntament es farà un procés perquè els veïns hi participin i es pugui fer 
un bon seguiment de les obres entre els tècnics municipals i l’empresa encarregada de fer les 
obres. 
 
3.5 Precs i preguntes. 
 
El Sr. Àlex Puig  fa les següents preguntes: 
-Atès que s’hi han produït robatoris, l’Ajuntament té previst instal·lar fanals de l’enllumenat 
públic al carrer Indústria?.  
-A l’skatepark s’hi han fet obres fora de pressupost, que si no va errat pugen uns 3.000 euros,  
demana el motiu d’aquestes modificacions.    
 
El Sr. David Parron  formula les següents preguntes i precs:   
-En relació a un decret d’Alcaldia sobre uns resultats d’assajos d’aigua que va fer directament 
l’Ajuntament perquè Rec Madral no els havia presentat, relacionats amb  l’estat de la seva 
aigua, segons aquest decret, els resultats de les anàlisis determinen que els nivells de fluor són 
superiors i els nivells de clor són inferiors. 



La pregunta és saber com està el tema amb Rec Madral i si han presentat ja les anàlisis i el 
prec és que l’Ajuntament requereixi  la companyia  perquè assumeixi el cost de les analítiques 
fetes per l’Ajuntament en no haver-ho fet ells.  
-Aquest cap de setmana se celebren les Jornades Europees del Patrimoni i demana,  ara que 
l’Ajuntament ja ha inaugurat can Caciques,  com és que no s’hagi volgut participar en aquestes 
jornades. 
-El camí que hi ha al costat de les pistes de pàdel i que està tancat al trànsit per als vehicles de 
4 rodes, demana que s’obri si és públic,  per més que els cotxes que hi circulen molestin els 
habitants de la casa que hi ha.  
Hi ha multitud de camins que quan els cotxes hi passen molesten la gent, però es tindria molta 
feina a tancar-los.  
- I per acabar, demana si es podrien pintar les línies d’aparcament del CAP perquè sempre hi 
ha molts de cotxes i a vegades es fa difícil maniobrar per sortir.  
 
El Sr. alcalde  respon el següent a les preguntes formulades:  
-En relació a l’enllumenat del carrer Indústria, aquest sector forma part d’un projecte 
d’urbanització que de moment no tira endavant. 
La setmana passada va tenir una reunió amb l’empresa Procap,  que es va comprometre a 
arranjar el sector. De moment ha demanat una actualització de preus. 
El carrer Indústria ja s’estudiarà,  per veure d’instal·lar,  encara que sigui provisional,  algun 
fanal perquè no quedi tan fosc.  
-Les obres posteriors fetes a la pista d’skate, tot i que no surten del pressupost inicial, són 
perquè va sorgir un problema d’espai perquè quan els biciclistes saltaven anaven a parar a la 
zona verda, els patinadors no tant,  i ara s’ha asfaltat.   
La brigada també ha col·locat travesses als accessos.  
-Sobre les analítiques de l’aigua de la companyia Rec Madral, diu que ja parlarà amb l’enginyer 
municipal per veure si ja les han presentat i,  en relació a les que va fer l’Ajuntament per 
contrarestar les que ells puguin presentar, diu que ja parlaran per mirar si s’imputen  les costes 
a Rec Madral.  
 
El Sr. Josep Aliu,  en relació a les Jornades Europees sobre el Patrimoni, diu que des del 
centre d’interpretació de can Caciques aquest any s’ha fet l’exposició temporal i actes 
relacionats amb els motors Jacob que són patrimoni de Llagostera i a la vegada d’Europa. Es 
faran xerrades i una trobada d’aquests motors de gent de Llagostera i dels pobles de les 
rodalies. 
 
Continua el Sr. alcalde  dient que el camí que passa pel costat de les pistes de pàdel no s’ha 
tancat perquè fes pols a les pistes, rés més lluny de la realitat, 
El dia 5 de març de l’’any 2003 l’Ajuntament va signar un conveni regulador de la qualificació i 
la futura adquisició d’una finca com a sistema general d’equipaments comunitaris amb el 
propietari Sr. Josep Maurici i en el seu article quart hi consta el següent: “L’Ajuntament es 
compromet a estudiar un nou traçat del camí que passa paral·lel a la finca objecte d’aquest 
conveni. Entretant evitarà que es converteixi en sortida directa de la futura zona d’aparcament i 
haurà de prendre les mesures adients per a que no es produeixi un augment significatiu del 
trànsit en aquest camí”.        
És cert que s’ha de fer un camí alternatiu. 
De fet,  les bicicletes i la gent que va a peu hi pot passar, però últimament havien proliferat molt 
els vehicles 4x4 que destrossen molt els camins, motiu pel qual aquest camí s’ha tancat.  
En comptes dels new-jersey que ara hi ha col·locats s’hi posaran unes pilones. 
-Sobre el pintat de les línies d’aparcament del CAP, diu que és cert que a la zona central hi ha 
molta disbauxa a l’hora d’aparcar el cotxe i que ja ho parlarà amb el cap de la Policia i els 
tècnics municipals per solucionar-ho.   
 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart d’onze de la nit s’aixeca la sessió de la qual 
s’estén la present acta que és signada pel Sr. alcalde  amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


