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Exp. Gen: 2015/180 1 
02.03.37 2 

 3 
ACTA NÚM.: PLE2015/1 DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PL E DE L’AJUNTAMENT DE 4 
LLAGOSTERA REALITZADA EL DIA 28 DE GENER DE 2015.  5 
 6 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-vuit de gener de dos mil quinze 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. Josep Rovira i Jofre. 13 
 14 
1. Actes pendents d'aprovar  15 
 16 
1.1. PLE2014/13 extraordinària 22/12/2014. 17 
S’aprova per unanimitat amb les esmenes presentades per AxLL, que ja s’han incorporat a 18 
l’acta.    19 
 20 
2. Propostes  21 
 22 
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries  23 
 24 
2.1.1. PRP2015/33   Nomenament de membres del Consell social municipal.     25 
 26 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 27 
General: 28 
 29 
“Atès que el 24 de setembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el 30 
Reglament del Consell social municipal, el qual ha estat publicat en els diaris oficials i en el 31 
tauler d’edictes de l’Ajuntament, 32 
Vist l’article 5.2 del Reglament del Consell social municipal, que preveu que el Ple ha de 33 
designar els representants de l’Ajuntament, 34 
Vist l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 35 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 36 
S’acorda: 37 
Primer.-  Nomenar els següents membres del Consell social municipal: 38 
Membres electes en representació de l’Ajuntament: 39 

President: Sr. Fermí Santamaria Molero, alcalde 40 
Regidora del grup municipal de CiU: Sra. Montserrat Vilà Añón 41 
Regidor del grup municipal d’ERC: Sr. Àlex Puig Mayol 42 
Regidor del grup municipal d’AxLL: Sr. David Parron Ojeda 43 

Membres tècnics en representació de serveis municipals: 44 
 Representant de la Policia Local: Sr. Josep Martínez Morcillo 45 

Representant del servei municipal d’Acollida: Sra. Itziar Tanco Etxevarria 46 
Representant de les llars d’infants municipals: Sra. Teresa Bagué Pijoan 47 

Segon.-  Comunicar aquest acord als interessats.” 48 
 49 
Es produeixen les següents intervencions:  50 
 51 
El Sr. secretari  llegeix els punts primer i segon de la part dispositiva.  52 
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 1 
El Sr. Àlex Puig  pren la paraula i manifesta que el vot del seu grup serà favorable, però creu 2 
que seria important que a la llista del Consell s’hi inclogués algun tècnic d’esports  i potser seria 3 
bo que també hi hagués algú dels esplais, atès que en aquests llocs es poden identificar 4 
problemes amb la mainada.   5 
 6 
El Sr. David Parron  diu que el vot del seu grup serà favorable i demana quan es preveu fer la 7 
primera convocatòria del Consell.  8 
 9 
La Sra. Montserrat Vilà  respon que la intenció és fer-ho el mes de febrer per constituir el 10 
Consell social i conèixer les entitats que en formaran part per començar a treballar. 11 
 12 
El Sr. alcalde  diu que es vol començar a treballar-hi com més aviat millor perquè no se solapi 13 
amb els actes de la campanya electoral. 14 
 15 
S’aprova per unanimitat. 16 
 17 
3. Control i gestió municipal.  18 
 19 
3.1 Donar compte del Decret d’Alcaldia pel qual es delega la potestat sancionadora en 20 
matèria de trànsit urbà a  Xaloc.    21 
 22 
El Sr. secretari  dóna compte del Decret d’Alcaldia núm.18/2015,  de data 12 de gener,  i en 23 
llegeix textualment els punts de la part dispositiva.  24 
Explica que fins ara l’Ajuntament tramitava els expedients de multes i la recaptació, tant la 25 
voluntària com l’executiva la feia Xaloc. Ara,  Xaloc també farà l’expedient sancionador 26 
complet.   27 
 28 
3.2 Donar compte de contractacions de personal.  29 
 30 
El Sr. secretari  dóna compte de la següent contractació:  31 
Junta de Govern del dia 8 de gener de 2015: 32 
Prorrogar el nomenament del Sr. DANIEL RIO MARTÍNEZ, com agent de la Policia Local, 33 
Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, pel període de 3 mesos, amb 34 
efectes del dia 16 de gener de 2015 i fins al dia 15 d’abril de 2015.  35 
 36 
3.3 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia.  37 
 38 
El Sr. secretari  dóna compte de les resolucions d’Alcaldia següents:  39 
De la número 1418 del dia 13 de desembre a la número1478 del dia 31 de desembre de 2014. 40 
De la número 1 del dia 2 de gener a la número 42 del dia 16 de gener de 2015.  41 
 42 
3.4 Informes d’Alcaldia. 43 
 44 
El Sr. alcalde  informa dels següents temes:  45 
-Les obres de l’edifici de ca la Viudi, que en principi s’havien de començar a principis d’aquest 46 
mes de gener, resulta que el contractista a qui se’ls va adjudicar va renunciar a fer-les i s’ha 47 
hagut de fer una nova adjudicació a la següent oferta econòmica més avantatjosa. 48 
La previsió és que es comencin la segona quinzena de febrer. 49 
-En relació a les notícies aparegudes que l’abocador de Solius amplia la seva vida útil,  diu que 50 
s’intenten optimitzar els recursos per fer un millor tractament tant de la matèria orgànica com 51 
dels residus sòlids. 52 
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La Generalitat ja tenia prevista una partida destinada a eliminar els olors de la planta de 1 
compostatge, que al final no l’ha pogut portar a terme,  ja que cada vegada que es remouen les 2 
deixalles perquè s’oxigenin i així continuar amb el procés de descomposició fan una forta pudor 3 
que molesta molt els veïns de l’entorn.     4 
Però el que sí es farà al més aviat possible és que les trinxeres quedin més hermètiques per 5 
airejar-ho per sota amb conduccions d’aire i d’aquesta manera s’evitarien les males olors.            6 
Pel que fa referència als residus sòlids,  és previst que l’Agència Catalana de Residus i amb 7 
alguna aportació del mateix abocador  faci una petita planta de triatge.  8 
També està plantejat que en un futur no molt llunyà es faci un parc natural i un centre 9 
d’interpretació perquè es vegi de quina manera es tracten les deixalles i es pugui comparar 10 
amb el que es feia abans quan es cremaven i els lixiviats anaven a parar a les rieres. 11 
S’intenta que aquest abocador sigui un abocador de referència. 12 
Per allargar una mica la vida de l’abocador de Solius, hi ha dos factors que ho afavoreixen, un 13 
és que hi entren menys tones perquè molts municipis van a Lloret i l’altre és que tots els 14 
residus sòlids s’embalaran i es dipositaran a l’antic dipòsit de lixiviats que s’ha adaptat. 15 
Tot això que ha explicat són projectes de futur que depenen dels vistiplau de l’Agència de 16 
Residus. 17 
-Les obres de la carretera varen començar fent els dos col·lectors a cada extrem, un al polígon 18 
industrial i l’altre a l’entrada del poble venint de Girona i el 9 de febrer és previst “atacar”,  que 19 
és el terme utilitzat pels tècnics,  les voreres, el sanejament i l’aglomerat.  20 
Hi va haver una reunió amb l’equip tècnic,  els representants dels veïns i el cap de la Policia per 21 
buscar vies dissuasòries de circulació. El que més preocupa és la benzinera perquè els tràilers 22 
que l’abasteixen sí que poden entrar pels carrers Lleida o Gavarres però llavors no podran girar 23 
per accedir-hi. S’intentaran buscar altres opcions.  24 
El Bon Preu no tindrà tants problemes perquè s’hi podrà accedir per la part de dalt de la 25 
carretera i per la zona industrial.  26 
Sí que s’ha posat especial èmfasi per mirar de minimitzar l’impacte a la resta de comerços com 27 
poder ser el taller Brugulat, la botiga d’electrodomèstics, can Viñas, etc., que sembla que hi ha 28 
bona disposició per part de l’empresa.  29 
Tos els temes relacionats amb aquestes obres de la carretera  estaran penjats a la pàgina web 30 
municipal. 31 
- Ahir a la tarda es va trobar amb el subdelegat del Govern per parlar del deute que la 32 
Generalitat té contret amb aquest Ajuntament,  que puja a 1.600.000 euros. Uns 900.000 euros 33 
corresponen al Pla de Barris. 34 
Està pendent de fer una gestió amb el Sr. Carles Sala, que és el secretari General d’Habitatge i 35 
responsable del Pla de Barris, a fi que li faciliti  la planificació que hi ha per al 2015 i la previsió 36 
per  cobrar les certificacions pendents.       37 
-Avui s’ha fet efectiva la venda de dues parcel·les del sector Fonollerons, amb la signatura de 38 
les corresponents escriptures.  39 
 40 
3.5 Precs i preguntes.  41 
 42 
El Sr. Àlex  Puig  formula les següents preguntes:  43 
-En relació al pins dels parc de la Torre, que quan hi ha fortes ventades la Policia ho valisa pel 44 
perill que hi ha de caure per no estar ben arrelats,  demana si l’Ajuntament té previst fer-hi 45 
alguna actuació.  46 
-Sobre el pals metàl·lics que es varen posar per subjectar l’enllumenat nadalenc, vol saber si es 47 
quedaran o es trauran. 48 
 49 
El Sr. David Parron  formula les següents:   50 
-Quan es facin les obres de la carretera i s’hagi de tancar,   vol saber si es farà en el dos sentits 51 
de la circulació. Si és així, quin serà el recorregut alternatiu que farà l’autobús de la Teisa?. 52 
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-En relació a la construcció d’una caseta a can Darder, que es va instar la propietat perquè 1 
presentés el projecte a fi de legalitzar-la i a l’octubre se li va concedir una pròrroga de dos 2 
mesos perquè ho presentés, demana en quin estat es troba.  3 
-Com està el tema de les anàlisis que havia de fer la companyia d’aigües Rec Madral i que 4 
aquesta irregularitat ja es va posar en coneixement de l’Agència Catalana de l’Aigua. 5 
-Quins són els criteris que fa servir l’Ajuntament per fer els reculls de premsa? S’imaginava que 6 
qualsevol notícia que sortís a la premsa relacionada amb Llagostera sortia publicada i 7 
recentment en va sortir una que feia referència a unes suposades irregularitats d’un regidor 8 
d’aquest consistori amb la Diputació i no s’hi va posar.   9 
-Hi havia contractat el servei de mediació i traducció per a Serveis Socials, fins l’any passat, a 10 
través de la Cooperativa Idària, que el feia una noia marroquina de Llagostera que parla 11 
diverses llengües. Pel que té coneixement,  aquest servei actualment l’ofereix el Consorci de 12 
Benestar Social.  13 
Demana si hi ha hagut algun problema que hagi forçat aquest canvi. 14 
-En el Ple del mes de desembre, quan es varen aprovar les ordenances fiscals, va demanar 15 
com quedaria el padró de l’IBI d’urbana i encara no ha rebut resposta. Demana com està el 16 
tema.  17 
Des de l’Ajuntament i les escoles del poble s’organitzaven plantades d’arbres per fomentar els 18 
valors de la natura. Com que ja fa uns quants anys que no es fan,  pregunta si l’Ajuntament té 19 
previst reprendre  aquesta activitat.  20 
 21 
El Sr. alcalde  respon el següent:     22 
-En relació al parc de la Torre, es pren la precaució d’encintar-lo. Fa temps es varen talar un 23 
pins que comportaven perill i en principi els que queden varen aguantar la ventada de l’altre 24 
dia. 25 
També es tanca la zona boscosa del costat del cementiri perquè també en varen caure tres. De 26 
totes maneres, si es comprova que tant en un lloc com a l’altre n’ hi ha algun més que 27 
representa perill,  es talarà.     28 
- Sobre els suports metàl·lics de l’enllumenat nadalenc, ha de dir que ara ja s’han retirat i que 29 
s’han guardat a l’escorxador per al proper any, però que si se’n necessita algun per col·locar un 30 
punt de llum per on faci falta,  també es poden utilitzar.  31 
-Quan la carretera estigui en obres, la parada de l’autobús de la Teisa serà davant de 32 
l’exposició de cotxes de can Bernis i es demanarà a la propietat poder-hi instal·lar 33 
provisionalment algun aixopluc per a la gent que estigui allà esperant,  encara que això s’ha 34 
d’acabar de definir.  35 
-Pel que fa a la legalització de les obres de can Darder, diu que ja consultarà com està 36 
l’expedient i li contestarà. 37 
-En relació a les analítiques de l’aigua de la companyia Rec Madral, diu que ja es va fer 38 
requeriment. Ara es tornaran a fer unes altres anàlisis. En principi, complia amb els mínims, 39 
però  se li va demanar que millorés la qualitat de l’aigua.    40 
Quan l’Ajuntament tingui totes les connexions fetes, amb aquesta empresa s’haurà de prendre 41 
alguna decisió potent perquè sempre hi ha avaries a les canonades que porten l’aigua a les 42 
urbanitzacions que en fa el subministrament.  43 
 44 
El Sr. Ramon Soler,  en relació als reculls de premsa que afecten el municipi de Llagostera i 45 
que des dels serveis municipals s’envien cada matí  per correu electrònic, diu que es fan 46 
mitjançant una búsqueda  de l’etiqueta que tingui el mitjà. L’única cosa que no s’hi  posa són 47 
notícies esportives, però apart d’això no es fa cap tria prèvia.    48 
 49 
El Sr. David Parron  respon que ell també pensava el mateix, però llavors no entén per què no 50 
es va publicar la notícia concreta. 51 
 52 
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El Sr. Ramon Soler  manifesta que si es repassa la notícia no surt Llagostera enlloc,  només 1 
parla de la Diputació.  2 
 3 
El Sr. David Parron  diu que sí que hi apareix la paraula Llagostera, un regidor de 4 
Llagostera,.... 5 
 6 
El Sr. Ramon Soler  comenta que no li consta que es parli de Llagostera perquè era una notícia 7 
de la Diputació, però que de totes maneres d’irregularitats no n’hi ha ni una i que s’explicarà 8 
quan toqui. Agraeix l’interès mostrat i li demana que tingui el mateix quan s’expliqui i es 9 
demostri que no hi ha hagut cap irregularitat.  10 
       11 
La Sra. Montserrat Vilà,  en relació al servei de traducció, diu que és cert que s’ha deixat 12 
d’oferir des de la Cooperativa Idària i ara l’ofereix el Consorci de Benestar Social. 13 
Hi ha una borsa de traductores de diferents idiomes que la responsable anterior no els parla, ja 14 
que cada dia hi ha més famílies provinents del Congo i de Mali. 15 
Aquest servei és gratuït i els diners que es destinaven al servei de traducció es poden invertir 16 
en altres necessitats.  17 
El servei de mediació ja fa dos anys que també s’ofereix des del Consell Comarcal. Aquest 18 
servei el demanen molt les Escoles i també fa un parell d’anys que el va demanar la Biblioteca.   19 
 20 
El Sr. Ramon Soler  vol matisar que el recull de premsa es fa cada dia a les 7 del matí i 21 
s’inclouen les notícies que hi ha disponibles a aquella hora,  però al llarg de la jornada els diaris 22 
digitals van traient notícies. 23 
 24 
La Sra. Anna Hereu,  en relació a la plantada d’arbres que es feia des de les escoles,  diu que 25 
l’últim curs que es va fer va ser el 2012-2013 al sector Ganix, a la part de dalt.  26 
El curs 2013-2014 no es va fer perquè les empreses que subministraven les plantes no en 27 
varen oferir, però aquest curs des del mas Maiensa s’ha ofert directament a les escoles fer 28 
unes jornades verdes a les instal·lacions del mas,  de tot el dia complet.   29 
 30 
El Sr. David Parron  diu que això vol dir que l’Ajuntament no tornarà a fer aquesta activitat. 31 
 32 
La Sra. Anna Hereu  respon que si ara les escoles ja agafen aquesta sortida com un projecte, 33 
l’Ajuntament no s’hi ficarà, sempre i quan les empreses no donessin arbres per plantar, que 34 
llavors sempre s’hi estaria obert.  35 
 36 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts menys cinc minuts de deu del vespre  37 
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. alcalde  amb mi el 38 
secretari, que ho certifico. 39 


